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 اهلل الرحمن الرحيمبسم 

 المقدمة
اٟتمد  رفع شأف العلم كالعلماء, كجعلهم كرثة األنبياء, كأشهد أف ال إلو إال ا كحده  
ليس لو ند كال شريك, جعل العلم النافع طريقان موصالن لرضاه, كأشهد أف ٤تمدان عبده 

 داه.كرسولو صلى ا عليو كعلى آلو كصحبو, كمن اقتفى أثره كاىتدل هب
 أما بعد:  

لوؾ سبيل العلم الشرعي من أفضل العبادات, كأجل القربات, فقد رفع ا شأف فإف س
 چ  جثمب  ىب  يب  جت   حت  خت  مت  ىت    يتچ العلم كأىلو فقاؿ عز من قائل: 

(ٔ) 
چ   ېۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉچ كأىل العلم أخشى الناس كأتقاىم قاؿ تعاذل: 

كأمر  (ٕ)
 چٺ  ٿ  ٿ    ٺچ نبيو بطلب االزدياد من العلم فقاؿ سبحانو: 

(ٖ) . 
كا١تراد بالعلم العلم الشرعي الذم يفيد معرفة ما جيب على ا١تكلف من أمر دينو يف عباداتو 

 .(ٗ) كمعامالتو, كالعلم با كصفاتو كما جيب لو من القياـ بأمره كتنزيهو عن النقائص
يف الدين  كإف من بُت تلك العلـو الشرعية اليت حث الشرع عليها علم الفقو, فإف الفقو

ألف التفقو يف الدين ؛ (٘)«َمْن يُرِِد اللَُّو ِبِو َخيػْرنا يُػَفقِّْهُو يف الدِّينِ »: عالمة ا٠تَت, قاؿ 
 حيصل بو العلم النافع الذم يقـو عليو العمل الصاحل.

فعلم الفقو ْتوره زاخرة, ":  فالفقو من أكسع العلـو كأشرفها, كىو كما قاؿ السيوطي
 اإلنفاؽ بكثرة يفٌت ال ,ك٧تومو زاىرة, كأصولو ثابتة مقرَّرة, كفركعو ثابتة ٤ترَّرة كرياضو ناضرة,

                                                 

 (.ٔٔ)اجملادلة:   (ٔ)
  (.ٕٛ) فاطر:  (ٕ)
 (ٗٔٔطو: )  (ٖ)

 (.ٔٗٔ/ٔ( ينظر: فتح البارم: )ٗ)
 (  كتاب العلم, باب: من يرد ا بو خَتان يفقو يف الدين.ٔٚ()ٖ٘/ٔ( ركاه البخارم: )٘)
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 كهبم األنبياء, كرثة ىم كقُػوَّامو الدِّين, ِقَواـ أىلو ِعزُّه, الزَّماف طوؿ على يبلى كال كنزه,
 .(ٔ)كالفتيا" التَّدريس يف ا١ترجع كإليهم الدمهاء, يف يستضاء

   هبم كتظهر اٟتجة هبم تقـو علماء كمصر عصر كل يف لم٢تذا الع ا كلقد قيض
 كالعناية خدمتو على كتوالوا بو, كاالشتغاؿ حفظو, على فعكفوا دينو, هبم ا كحيفظ اجة

إرشاد )) كتاب ذلك, يف ا١تصنفة الكتب أىم من نافعة, كإف كتبان  ذلك يف بو, فدكنوا
أيب ٤تمد إٝتعيل بن ا١تقرئ,  الذم طار لإلماـ شرؼ الدين  ((الغاوي في مسالك الحاوي

فعكفوا عليو شرحان,  خاصة, الشافعية كعند عامة العلماء عند قبوالن  يف األفاؽ, ككجد
كتصحيحان, كمن أىم تلك الشركح شرح اإلماـ العالمة الفقيو أٛتد بن  كنظمان, اختصاران,

باإلمداد ))رحو ا١تعركؼ ٤تمد بن حجر ا٢تيتمي, أحد أبرز األعالـ يف ا١تذىب الشافعي, كش
 .((بشرح اإلرشاد

كلقد منَّ ا عليَّ بأف أكوف أحد طالب الدراسات العليا باٞتامعة اإلسالمية بكلية الشريعة 
قسم الفقو, كحيث إف األمر يتطلَّب من الباحث كتابة رسالو علمية يف ٗتصصو أك ٖتقيق 

, ((اإلمداد بشرح اإلرشاد)) ٥تطوط, كقع اختيارم على أف أقـو بتحقيق جزء من كتاب:
أول ))فصار موضوع رساليت لنيل درجة العا١تية ا١تاجستَت, كذلك بتحقيق جزء منو من: 

 . ((فصل في األذان واإلقامة إلى نهاية فصل في صالة الجماعة
كاٟتمد  الذم يسر رل ذلك, فأسألو تعاذل أف ينفع بو مؤلفو ك٤تققو كقارئو كصلى ا 

 نا ٤تمد كعلى آلو كصحبو أٚتعُت.كسلم على سيد
 
 
 
 
 

                                                 

 (.ٖظر: األشباه كالنظائر )صان  (ٔ)
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 :الموضوع ارأسباب اختي
 من أىم أسباب اختيارم ٢تذا ا١تخطوط ما يلي :

  .فهما من أعالـ ا١تذىب الشافعي ,: ا١تكانة العلمية العالية لصاحب ا١تنت كالشرحأولً 
؛ حيث عامة الفقهيةالكتب كشرحو من أمهية بُت كتب الشافعية خاصة, ك  للمنت: ما ثانياً 

 .ذُِكَر الكتاب عند كثَت من علماء الشافعية ا١تتأخرين
 يورد حيث ٢تا؛ يتعرض اليت ا١تسائل على كالعقلية النقلية باألدلة مليء اإلمداد كتاب :ثالثاً 

 . كا١تعقوؿ كاإلٚتاع كالسنة الكتاب من عليها الدالة النصوص كيذكر ا١تسألة
يف أداء شيء من ك  ,اإلسالمية بتحقيق الكتب ا١تخطوطةيف إثراء ا١تكتبة  ا١تشاركة رابعاً:

 .حقوؽ العلماء على األمة ْتفظ علمهم كاإلسهاـ يف نشره يف األمة
يحات ا١تؤلِّف كتصحيحاتو ألقواؿ الشَّافعية؛ ٦تَّا يعطي الكتاب أمهِّيةن بالغةن جر ت خامسا:

 كميزة فريدة.
 .د يف أمهِّية الكتابنايتو ببياف األلفاظ الغريبة, ٦تَّا يزيع سادسا:

: االشتغاؿ بتحقيق ا١تخطوطات يف كتب ا١تذاىب الفقهية دينح الطالب ملكة علمية سابعا
 .يف علـو شىت
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 الدراسات السابقة:
بعد مراجعة اٞتهات ا١تعنية, كسؤاؿ ا١تختصُت يف اجملاؿ توصلت إذل أف الكتاب دل حيقق, 

 كتأكد األمر لدم بعد ٥تاطبة:
 ز ا١تلك فيصل للبحوث كالدراسات اإلسالمية بالرياض.مرك -ٔ
 ٥تاطبة كلية الشريعة ّتامعة اإلماـ ٤تمد بن سعود اإلسالمية بالرياض. -ٕ
 ا١تعهد العارل للقضاء بالرياض. -ٖ
 كلية الشريعة ّتامعة أـ القرل يف مكة.  -ٗ
 كنية.مراجعة فهارس الرسائل العلمية ا١تتخصصة, كقواعد البيانات اإللكًت  -٘

عبد الرحيم الطالب  ٥تطوط اإلمداد بشرح اإلرشاد:كٖتقيق: دراسة مشركع سبقٍت يف كقد 
 من أكؿ الكتاب إذل هناية مقدمات الصالة.بن خويتم السلمي 
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 البحث : خطة
 :كفهارس كقسمُت ,مقدمة على يشتمل البحث

كمنهج  ,ثكخطة البح ,كالدراسات السابقة ,كتشتمل على أسباب اختياره المقدمة:
 كالتقدير. كالشكر ,التحقيق

 وتشتمل على فصلين : ،القسم األول : الدراسة
ودراسة كتاب ، بن المقرئادراسة حياة اإلمام شرف الدين :  الفصل األول

 وفيو مبحثان: ،إرشاد الغاوي في مسالك الحاوي
عة وفيو سب ،بن المقرئاالمبحث األول :التعريف بمؤلف المتن اإلمام شرف الدين 

  مطالب:
 اٝتو كنسبو كمولده ككفاتو . المطلب األول:

 نشأتو كطلبو للعلم . المطلب الثاني :
 : شيوخو . المطلب الثالث
 تالميذه .  : المطلب الرابع

 : عقيدتو كمذىبو الفقهي . المطلب الخامس
 : مكانتو العلمية كثناء العلماء عليو .المطلب السادس

 مية .: آثاره العل المطلب السابع 
 وفيو ستة مطالب:، نبذة عن كتاب إرشاد الغاوي في مسالك الحاوي :الثاني المبحث

 : أمهية الكتاب المطلب األول
 : مكانتو عند العلماء كعند أىل ا١تذىب المطلب الثاني
 : منهج ا١تؤلف يف الكتاب المطلب الثالث
 : التعريف بأىم شركح اإلرشاد  المطلب الرابع

 مصادر ا١تؤلف يف الكتاب:  المطلب الخامس
 .اٟتاكم كمؤلفو كشركحو : نبذة عن المطلب السادس
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 .اإلمداد بشرح اإلرشاد العالمة ابن حجر الهيتمي وكتابو:  ي:الفصل الثان
  :مبحثان وفيو

 وفيو ثمانية مطالب :، ترجمة الشارح ابن حجر الهيتمي المبحث األول :
 اٝتو كنسبو كمولده . :المطلب األول

 : نشأتو . ب الثانيالمطل
 : شيوخو . المطلب الثالث
 تالميذه .  : المطلب الرابع

 : عقيدتو كمذىبو الفقهي . المطلب الخامس
 : مكانتو العلمية كثناء العلماء عليو .المطلب السادس

 : آثاره العلمية . المطلب السابع 
 كفاتو . : المطلب الثامن

 وفيو خمسة مطالب :، شرح اإلرشادتاب اإلمداد بكالمبحث الثاني : التعريف ب
 : ٖتقيق اسم الكتاب كتوثيق نسبتو إذل مؤلفو . المطلب األول
  منهج ا١تؤلف يف الكتاب .:  المطلب الثاني
 أمهية الكتاب العلمية كمكانتو بُت شركح اإلرشاد.:  المطلب الثالث
 .موارد الكتاب كمصطلحاتو:  المطلب الرابع

 ا٠تطية مع إرفاؽ مناذج منها . كصف النسخ: المطلب الخامس
 .ويشتمل على نص الكتاب المحقق ،التحقيق: الثاني  القسم

 من باب في األذان واإلقامة إلى آخر باب صالة الجماعة.
 الفهارس: وفيها:

 .تبة حسب كركدىا يف ا١تصحف الشريفمر  :اآليات القرآنية :فهرس
 .حاديث مرتبة حسب اٟتركؼ ا٢تجائيةاأل :فهرس
 .آلثار مرتبة حسب اٟتركؼ ا٢تجائيةا :فهرس
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 .األعالـ :فهرس
 .ا١تصطلحات :فهرس
 .ماكن كالبلدافاأل :فهرس
 ا١تصادر كا١تراجع . :فهرس
 ا١توضوعات . :فهرس
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 منهج التحقيق :
 : يلي كفق ما منهج التحقيق  ككاف 
نسخة مكتبة ختيار و حسب القواعد اإلمالئية بعد اككتبتالنص ا١تخطوط  تنسخ -ٔ

 .األحقاؼ ْتضرموت كأصل
الفركؽ الواقعة بُت  أثبتبُت نسخة األصل كالنسخ األخرل اليت كقفت عليها, ك  قابلت -ٕ

 , كالتنبيو عليها يف اٟتاشية .ختلك النس
؛ فإين أثبت الصواب يف ا١تنت أك طمس يف نسخة األصل ,أك سقط ,إذا كقع تصحيف -ٖ

 [ مع اإلشارة إليو يف اٟتاشية .كأجعلو بُت معقوفتُت ]...
( كٓتط أكرب من نص منت اإلرشاد عن الشرح بوضع ا١تنت بُت قوسُت )... ميزت -ٗ

 .الشرح
رقم  سجلتبداية كل كجو من كجهي لوحة ا١تخطوط من نسخة األصل, مث  حددت -٘

 إذل الوجو األكؿ ْترؼ )أ( كإذل الوجو الثاين ْترؼ )ب( بُت معقوفتُت رتكأش اللوحة
بوضع خط مائل عند هناية كل كجو  فقمت].../أ[ ].../ب[, كأما ما عدا نسخة األصل 

 إذل ذلك يف اٟتاشية . رتمث أش
 كذلك لتسهيل قراءة نص الكتاب كفهمو فهمان صحيحان . ؛العناية بعالمات الًتقيم -ٙ
رقم ك  ,عزك اآليات القرآنية يف اٟتاشية إذل مواضعها من ا١تصحف بذكر اسم السورة -ٚ

 ٘تييزان ٢تا عن غَتىا مع كتابتها بالرسم العثماين. ﴾...﴿  ككضعها بُت قوسُت مزىرين ,اآلية
ين السنة, فإف كاف يف الصحيحُت اكتفيت هبما كإال اك ٗتريج األحاديث النبوية من دك  -ٛ

 مع بياف درجتو صحة كضعفان. ,فأعزكه إذل ما كقفت عليو من مصادر
 ٘تييزان ٢تا عن سائر نص الكتاب .»...«   كضع األحاديث بُت قوسُت -ٜ

 عزك اآلثار الوارد ذكرىا يف النص اقق . -ٓٔ
 ترٚتة األعالـ الوارد ذكرىم يف النص اقق . -ٔٔ
, كالتعريف با١تصطلحات العلمية الواردة يف الكتاب كتوثيقها شرح الكلمات الغريبة -ٕٔ

 من ا١تصادر األصلية ا١تعتربة .
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اؿ العلماء كالنقوؿ الواردة يف الكتاب كذلك بالرجوع إذل كتبهم أك عن طريق توثيق أقو  -ٖٔ
 .تب األخرل اليت هتتم بالنقل عنهمالك
 .داف الوارد ذكرىا يف النص اققباألماكن كالبل عرفت -ٗٔ
 الفهارس العلمية كما ىو موضح يف ا٠تطة. تكضع -٘ٔ
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 شكر وتقدير
 [٘ٔاألحقاؼ: ] چڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ٹ  ڤ چ  :ختاماً 

فاللهم إين اٛتدؾ كأشكرؾ على نعمك العظيمة كآالئك اٞتسيمة شكرا ٘تنحٍت بو زيادتك 
 [ٚإبراىيم: ] چ  ڄڦ  ڦ  ڄچ فقد كعدت من شكرؾ بزيادتو فقلت 

 فلك الشكر دائمان كأبدان, سران كجهران, قوالن كعمالن.
ڇ  ڍ     ڍ  چ  :كر ا ١تن قرف ا شكره بشكرمها كتوحيده بربمها فقاؿمث الشكر بعد ش 

 [ٖٕاإلسراء: ] چ  ںڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ںچ كقاؿ  [ ٗٔلقماف: ] چڌ   ڌ  ڎ  
 أف يلبسها ثوب التقول, فأشكر كالديت الغالية فقد كانت خَت مشجع كمعُت, فأسأؿ ا

ديتعٍت ك٤تبيها ببقائها يف طاعة كعافية, كرحم ا كأف جيعلها عٍت راضية, كأف  كالصحة
كالدم رٛتة كاسعة, كأسكنو فسيح جنتو, مع النبيُت كالصديقُت كالشهداء كالصاٟتُت 

 كحسن أكلئك رفيقا.
فقد كانت نعم ا١تعُت خالؿ سنُت طويلة توجتها ٔتصاحبيت إذل ىذه  ا أشكر زكجيتكم

 اإلخواف فجزاىا ا خَت اٞتزاء.ا١تدينة ا١تباركة تاركة األىل ك 
اٞتامعة العا١تية اليت ال يغيب النَتاف عن  -كما أقدـ الشكر كالتقدير إذل جامعتنا ا١تباركة

اٞتامعة اإلسالمية با١تدينة ا١تنورة ٦تثلة يف كلية الشريعة كقسم الفقو الذم شرفٍت ا  -طالهبا
األستاذ الدكتور/ ص بالشكر فضيلة بأف كنت أحد طالبو, فأتقدـ بالشكر ألساتذتو كأخ

الدكتور/ عبدا بن جابر اٞتهٍت  , كفضيلة الشيخإبراىيم بن مبارؾ السناين, ا١تشرؼ السابق
فجزامها ا عٍت خَت  -؛ ١تا لقيتو منهما من حسن رعاية كتوجيوا١تشرؼ على ىذه الرسالة
   .ما جزل أستاذا عن تلميذه

عانٍت يف تقدمي ىذا البحث هبذه الصورة اليت أحسب كالشكر موصوؿ ١تشائخي ككل من أ
أين بذلت كسعي إلخراجو كما أراد مؤلفو, فأسأؿ ا تعاذل أف ينفع بو مؤلفو ك٤تققو كقارئو 

 . يدنا ٤تمد كعلى آلو كصحبو أٚتعُتكصلى ا كسلم على س
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ودراسة  ، ياة اإلمام شرف الدين بن المقرئالفصل األول: دراسة ح
 وفيو مبحثان:، إرشاد الغاوي في مسالك الحاوي: كتاب

، المبحثثث األول :التعريثثف بمؤلثثف المثثتن اإلمثثام شثثرف الثثدين بثثن المقثثرئ   
 وفيو سبعة مطالب:

 اسمو ونسبو ومولده ووفاتو . المطلب األول:
 المطلب الثاني : نشأتو وطلبو للعلم .

 ثالث : شيوخو .المطلب ال
 تالميذه .  المطلب الرابع :

 المطلب الخامس : عقيدتو ومذىبو الفقهي .
 المطلب السادس: مكانتو العلمية وثناء العلماء عليو .

 : آثاره العلمية .  المطلب السابع
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 :المطلب ألول
 اسمو ونسبو ومولده ووفاتو

 أوًل: اسمو ونسبو:

ين إٝتاعيل بن ن أيب بكر بن عبد ا ا١تقرئ بن ٤تمد بن إبراىيم ب    ٤تمد شرؼ الدِّ
نة, مثَّ , بينهما معجمة ساكبفتح ا١تعجمة كا١تهملة -َدِرمُّ بن عليٍّ بن عطية بن عليٍّ الشَّغْ 

ليمٍت الػشَّافعيالشَّاكػِِرمُّ اػلشَّْرجيُّ اػ  -راءػ قبل ياءػ النَّسب , اػلشَّهَت بابػن لزبيدمػ اٟتسيٍت اػ
 . (ٔ)ا١تقرئ

 .(ٕ)األعلىلقب ٞتده نسبة إذل الشغدر, كىو  ي:الشَّْغَدرِ 
 .(ٖ)بطن من مهداف من القحطانيةنسبة إذل أصلو من بٍت شاكر  الشَّاِوِري:
 .(ٗ)نسبة إذل الشَّرجة من  سواحل اليمن الشََّرِجي:
 .(ٙ)من بالد اليمن اليت انتقل إليها, كاستقرَّ هبا إذل أف تويف هبا (٘)نسبة إذل زبيد الزَّبيدي:

 
 
 

                                                 

(, كهبجة  ٛٛ - ٙٛ/ٖ( , كاجملمع ا١تؤسس )  ٜٖٓ/ٛنظر ترٚتتو يف : إنباء الغمر ) ي (ٔ)
(,  ٕٕٔ/ٔ( , كالدَّليل الشَّايف )  ٜٖٓ - ٖٙٛ/ٕ (, كا١تنهل الصَّايف ) ٕٙٔالنَّاظرين ص ) 

(, كطبقات صلحاء اليمن  ٕٜٕ/ٕ(, كالضَّوء الالَّمع )  ٘ٛ/ٗكطبقات ابن قاضي شهبة ) 
 ( . ٖٙٓ - ٕٖٓص ) 

 (.ٕٜٕ/ٕ( انظر: الضوء الالمع )ٕ)
 .(ٙٚ٘/ ٕ) :معجم قبائل العرب القددية كاٟتديثةك  (,ٕٜٕ/ٕ( ينظر: الضوء الالمع )ٖ)
 (.ٖٔٔ/ٔ(, كاألعالـ  )ٕٜٕ/ٕ(, كالضوء الالمع )ٕٔ٘/ٖ( ينظر: إنباء الغمر )ٗ)
 البلداف اليمانية   : ينظر موضع باليمن.  زبيد: بفتح أكلو ككسر ثانيو مث ياء مثناة من ٖتت:(  ٘) 

 (.   ٖٛٔعند ياقوت اٟتموم ص ) 
 (.ٕٜٕ/ٕ(, كالضوء الالمع )ٖٙٛ/ٕنظر: ا١تنهل الصايف )ي( ٙ)
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 .(ٔ) نسبة ألبيات حسُت, اليت ُكِلَد فيها من منطقة الشَّرجة الُحَسْيني:
 . (ٕ)أبو ٤تمد , كقيل : أبو الفداء , كلقبو شرؼ الدِّين  وكنيتو :
 ه عبد ا .دجابن ا١تقرئ , نسبةن إذل  وشهرتو:

 ثانياً: مولده:
 سنة ٜتس كٜتسُت ادل األكذلٚتيف منتصف  بأبيات حسُت من اليمنُكلَِد ابن ا١تقرئ 

 .(ٗ)َد ذلك ٓتطِّوِ جكما كُ  (ٖ)كسبع مائة 
, (٘), كصحَّ عنده أنَّو ُكِلَد سنة أربع كٜتسُت كسبع مائة ع عنوجإنَّو ر  بن ا٠تيَّاطاكقاؿ 

 .(ٙ)وكاين, كىذا ما اختاره الشَّ (٘)
عو , كتب(ٚ)كانت سنة ٜتس كستُِّت كسبع مائة  أفَّ كالدتور جكذكر اٟتافظ ابن ح

  . (ٛ), كابن العماديالسُّيوط
, اط ٦تَّن عاصره, كألفَّ ابن ا٠تيَّ الثَّاين ىو األقرب إذل الصَّواب؛ ١تا ذُِكركلعلَّ القوؿ 

 .فكاف أعرؼ بو
 
 

                                                 

 (.ٖٓٔ/ٔ(, كاألعالـ  )ٕٜٕ/ٕ(, كالضوء الالمع )ٖٙٛ/١ٕتنهل الصايف )نظر: اي( ٔ)
(, كشذرات  ٕٖٓ/ ٔ(, كطبقات صلحاء اليمن )  ٕٙٔ( ينظر : هبجة النَّاظرين ص ) ٕ) 

 (.  ٕٕٓ/ٚالذَّىب ( 
 ( .    ٕٜٕ/ٕ( , كالضَّوء الالَّمع )  ٘ٛ/ٗ( ينظر : طبقات ابن قاضي شهبة ) ٖ)
 ( .   ٕٜٕ/ٕمع ) (  ينظر : الضَّوء الالَّ ٗ)
 ( .  ٕٜٕ/ٕ( ينظر النَّقل عنو يف الضَّوء الالَّمع ) ٘)
 ( .  ٕٗٔ/ٔ( ينظر : البدر الطَّالع ) ٙ)
 .( ٜٖٓ/ٛ: إنباء الغمر ) ظر( ينٚ)

. ق(٘٘ٚلكن ابن حجر نص يف اجملمع ا١تؤسس أف ابن ا١تقرم ذكر لو أف مولده كاف سنة )
 ( . ٙٛ/ٖنظر : اجملمع ا١تؤسس ) ي

 ( . ٕٕٓ/ٚ(, كشذرات الذَّىب )  ٗٗٗ/ٔينظر: بغية الوعاة ) ( ٛ)
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 . (ٔ)أفَّ ابن ا١تقرئ ُعمَِّر طويالن حىتَّ ٕتاكز الثَّمانُت الرُبيهي كيؤيد ذلك قوؿ
 ثالثاً: وفاتو:

 اتو, فاتفقت على أنو تويف بزبيد.دل ٗتتلف مصادر ترٚتتو يف مكاف كف
 .(ٕ)سنة سبع كثالثُت كٙتامنائةأنو تويف  ىا علىأكثر ك  

 .(ٖ) كقيل: سنة ست كثالثُت كٙتامنائة
كتبعهما  قاضي شهبة كالعامرم ؿ ابنالشَّهر الَّذم تويفِّ فيو, فقا كاختُِلَف يف تعيُت

  . (ٗ)ب جالسَّخاكم: إفَّ كفاتو كانت يف ر 
 . (٘)ا كانت يـو األحد آخر صفرإهنَّ : قاؿ غَتمهاك 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 (.   ٖٙٓ/ٔ( ينظر : طبقات صلحاء اليمن: ) ٔ)
(, كإنباء الغمر ٘ٙٚ, رقم:ٖٙٔ/ٕ( ينظر: طبقات الفقهاء الشافعية البن قاضي شهبة )ٕ)

(, كالبدر الطالع ٕٖٔ/ٜ(, كشذرات الذىب )ٖٚٓ(, كطبقات صلحاء اليمن )صٕٓ٘/ٖ)
 (.ٕٕٙ/ٕ(, كمعجم ا١تؤلفُت )ٕٙٔ/ٔ, كىدية العارفُت )(٘ٗٔ/ٔ)

 (.ٖٚٛ/ٕ( ينظر: ا١تنهل الصايف )ٖ)
(, كالضَّوء الالمع  ٙٛ/ ٗ(, كطبقات ابن قاضي شهبة )  ٕٙٔ: هبجة النَّاظرين ص ) ر( ينظٗ)

 (.   ٜٕٗ/ٕالالمع ) 
 (.   ٕٕٕ/ٚ(, كشذرات الذَّىب )  ٕٕٔ/ٔ(  ينظر: الدَّليل الشَّايف ) ٘)
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 المطلب الثاني:
 (ٔ)نشأتو وطلبو العلم 

 نشأ ابن ا١تقرئ يف أبيات اٟتسُت بُت أسرة معركفة بالعلم,  فقرأ على كالده طرفان من
  العلم, كتفقو على الكاىلي كغَته.

من رحالتو العلمية,  كدل تذكر كتب الًتاجم تفصيالن ٟتياتو كطلبو العلم, كدل تذكر شيئان 
فقرأ العربية على ٤تمد بن أك أسفاره يف طلب العلم, إال ما ذكر أنو انتقل إذل مدينة زبيد 

 .(ٗ)أقرانوكفاؽ كالشعر, مهر يف علـو العربية ف (ٖ)كعبد اللَّطيف الشَّرم  (ٕ)زكريا 
حىت برع بذلك كفاؽ أبناء جنسو, كبرز يف ا١تنطوؽ  قرأ الفقو كالنحو كاللغة كاٟتديثك 

, كبرع يف النظم, كأقبل عليو ملوؾ اليمن كصا  ر لو مَثَّ حظ عند ا٠تاص كالعاـ.كا١تفهـو
فعلم بذلك كالده فكتب إليو ينهاه عن  ,كاشتهر شعره ,كانت لو قرحية مطاكعةك 

 أك٢تا على بقصيدة حيثو يفإليو  أرسلك  ,كعاتبو على ىجره لو, االشتغاؿ بغَت علم الشرع
كترؾ االشتغاؿ بقوؿ  ,فامتثل أمر كالده, طلب العلم الشريف كيًتؾ الشعر كيصل كالديو

  بالتصنيف. مث بالتدريس, مث العلم, بطلب كاجتهد ,الشعر
كاله األشرؼ تدريس اجملاىدية بتعز كالنظامية بزبيد, فأفاد كاستفاد, كانتشر ذكره قد ك 

ستمر على مالزمة العلم كالتصنيف كاإلقراء, كُعمَِّر طويالن حىت ٕتاكز يف سائر البالد, كا
 الثمانُت.

 
 
 

                                                 

(, ٕٜٕ/ٕ(, كالضوء الالمع )ٖٙٛ/ٕ(, كا١تنهل الصايف )ٕٔ٘/ٖ) :إنباء الغمررٚتتو يف: ينظر ت( ٔ)
 (.ٖٗٔ/ٔ) :(, كالبدر الطالعٕٖٔ/ٜ) :(, كشذرات الذىبٕٖٓكطبقات صلحاف اليمن )ص

 (  دل أقف لو على ترٚتة .ٕ)
 عند سرد شيوخ ابن ا١تقرئ .  -إف شاء ا تعاذل  -(  ستأيت ترٚتتو ٖ)
 ( . ٕٗٔ/ٔ( , كالبدر الطالع )  ٕٜٕ/ٕ: الضَّوء الالمع ) ( انظر ٗ)
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 المطلب الثالث: 
 شيوخو

 :تلقى ابن ا١تقرم العلم من مشارب ٥تتلفة, كأخذ عن عدد من كبار شيوخ زمانو, منهم
 .(1)جمال الدين أبو عبد اهلل محمد بن عبد اهلل بن أبي بكر الصَّردفي -1
س كأفىت, درَّ , ك ٚتاعة من مشايخ اليمن, كٝتع اٟتديث من الفقيو إبراىيم بن عمر العلوم تفقو على 

 كسبعمائة. سنة إحدل كتسعُت  تويف  ,كاشتهر ذكره كبُعد صيتو, شرح التنبيو كغَته
 .(ٕ)عبد اللطيف بن أبي بكر بن أحمد بن عمر الشرجي -2

هبا فحفظ القرآف, مُثَّ ارٖتل إذل زبيد كأخذ ُكِلَد سنة سبع كأربعُت كسبعمائة بالشرجة, كنشأ 
عن الشهاب بن عثماف, مُثَّ أخذ عن ٤تمد بن أيب بكر الرككي, كاف عارفان بالعربية, مشاركان 
يف الفقو, ككاف حنفي ا١تذىب, شرح ملحة اإلعراب, كاختصر ارر يف النحو كغَت ذلك, 

 تويف يف سنة اثنُت كٙتامنائة.
 .(ٖ)الكاىلي عبد اهلل بن محمد -3

تفقو على األئمة ٔتدينة زبيد, ككانت لو معرفة جيدة يف التنبيو كا١تهذب, اشتغل بالتَّدريس 
كالفتول يف مدينة إب, ككاف كثَت الذِّكر, مشهوران با٠تَت كالصالح, كاشتغل باإلقراء طوؿ 

 عمره, تويف سنة عشر كٙتامنائة.
 .(ٗ)أحمد بن أبي بكر بن علي بن محمد الناشري -4

ُكِلَد سنة اثنتُت كأربعُت كسبعمائة, كتفقَّو على أبيو كاٞتماؿ الرديي, كتفقو بو ٚتع كثَت ك٦تن 
أخذ عنو موفق الدين علي بن ٤تمد بن ٤تمد, كاٞتماؿ بن خياط, كاٞتماؿ بن كنب 

                                                 

كطبقات صلحاء اليمن  (,ٖٕٖٛ, رقم:ٙٓٔ/ٗ) :(, كالدرر الكامنةٚٓٗ/ٔ) :ينظر: إنباء الغمر (ٔ)
 .(٘٘٘/ٛ) :(, كشذرات الذىبٕٛٔص:)

(, كىدية ٕٖ/ٜ) :(, كشذرات الذىبٕٖ٘/ٗ) :ع(, كالضوء الالمٕٔٔ/ٕ) :نظر: إنباء الغمري( ٕ)
 (.ٙٔٙ/ٔالعارفُت )

 (.ٚٛ(, كطبقات صلحاء اليمن )صٖٙٛ/ٕ) :نظر: ا١تنهل الصايفي( ٖ)
 (.ٚٚٔ/ٔ) :(, كمعجم ا١تؤلفُتٕٚ٘/ٔ) :(, كالضوء الالمعٕ٘٘/ٕ) :نظر: إنباء الغمري( ٗ)
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كغَتىم, كلو من ا١تصنفات اختصار أحكاـ النساء البن العطار, كاإلفادة يف مسالة اإلرادة 
 لك, تويف سنة ٜتس عشرة كٙتامنائة.كغَت ذ

  .الشاوري الشافعي أبو بكر بن عبد اهلل بن إبراىيم -5
 .(ٔ)أف شرؼ الدين قرأ على كالده طرفان من العلم قبل انتقالو إذل زبيدالربيهي ذكر 

 محمد بن زكريا. -6
 .(ٕ)ذكر السخاكم كالشوكاين أف شرؼ الدين إٝتاعيل بن أيب بكر أخذ عنو علم العربية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 (.ٕٖٓنظر: طبقات صلحاء اليمن )صي( ٔ)
 (.ٕٗٔ/ٔ) :(, كالبدر الطالعٕٜٕ/ٕ) :ع( ينظر: الضوء الالمٕ)
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 المطلب الرابع
 تالميذه 

ا١تلك األشرؼ تدريس اجملاىدية  ككالهلتَّدريس كاإلفتاء كالتَّصنيف, ل ابن ا١تقرئ  انقطع
 :كأشهرىم ,كثَت من طلبة العلم, كٗترج على يديو  (ٔ)بتعز, كالنظامية بزبيد فأفاد الطلبة منو

 .(ٕ)لحانيبدر الدين حسن بن علي بن عبد الرحمن الم -1
قرأ على ٚتاعة منهم: ابن ا١تقرئ بالفقو كعلى اإلماـ نفيس الدين العلوم كالشيخ أٛتد 

 الرداد, ككاف فقيهان, ككاف يقوؿ الشعر, تويف بعد سنة عشرين كٙتامنائة.
 .(ٖ)محمد بن إبراىيم بن ناصر الحيسني الزبيدي الشافعي -2

تو, كتفقو عليو حىت كاف من أجل تالميذه, ابن ا١تقرئ كقرأ عليو كثَتان من مصنفا الـز 
كٝتع من الفقيو موسى الضجاعي, كمن ابن اٞتزرم, اختصر القوت لألذرعي, كالتفقيو 

 للجماؿ الرديي, كما اختصر اٞتواىر للقمورل, مات سنة أربع كٜتسُت كٙتامنائة.
 .(ٗ)عمر بن محمد بن معيبد السراج أبو حفص الزبيدي، ويعرف بالفتى -ٖ

أكؿ اشتغالو على ٤تمد بن صاحل, ككاف كثَت الدعاء لو, مُثَّ قرأ على الكماؿ موسى بن كاف 
ابن ا١تقرئ, فقرأ عليو اإلرشاد   انتقل يف سنة ست كعشرين إذل٤تمد الضجاعي ا١تنهاج, مُثَّ 

كشرحو, من تصانيفو مهمات ا١تهمات, كاإل٢تاـ ١تا يف الركضة من األكىاـ, تويف سنة سبع 
 امنائة.كٙتانُت كٙت

 .(٘)سليمان بن عمر بن عبد العزيز بن أحمد المصري -4
أجاز لو اجملد اللغوم كبن ا١تقرئ, كعبد الرٛتن حيدر كغَتىم, مات يف شعباف سنة أربع 

 كستُت كٙتامنائة.
                                                 

 (.ٕٗٔ/ٔ) :(, كالبدر الطالعٕٖٔ/ٜ) :( ينظر: شذرات الذىبٔ)
 (.ٗٗ( ينظر: طبقات صلحاء اليمن )صٕ)
 (.ٕٕٔ/ٛ) :كمعجم ا١تؤلفُت (,ٕٕٛ/ٙ) :ر: الضوء الالمعينظ (ٖ)
 (.ٖٔ٘/ٔ) :ع(, كالبدر الطالٖٗٔ)ص(, طبقات صلحاء اليمن ٕٖٔ/ٙ) :مع( ينظر: الضوء الالٗ)
 (.ٕٚٙ/ٖ) :( ينظر: الضوء الالمع٘)
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 .(ٔ)إسماعيل بن إبراىيم بن بكر السويري الزبيدي -5
د الفرضي, كا لطيب الناشر, كالكماؿ موسى أخذ عن ٚتاعة منهم: ٤تمد بن موسى اٞتالَّ

 الضجاعي, مات سنة ٙتاف كٙتانُت كٙتامنائة.
 .(ٕ)جمال الدين محمد بن عمر الفارقي الزبيدي -6

قرأ بالقراءات السبع على ا١تقرئ عفيف الدين عثماف الناشرم, كبالفقو على شرؼ الدين 
اية, كشرح ا١تنهاج يف إٝتاعيل بن أيب بكر ا١تقرئ, كألَّف كتبان يف الفقو منها: كتاب الكف

ن أربعُت سنة, تويف سنة ثالث أربع ٣تلدات, ككتاب اٞتواىر, توذل القضاء باليمن أكثر م
  كٙتامنائة.ُتعكتس
 .(ٖ)سعد بن أحمد بن سابق الدين الذبحاني العدني -7

اٞتماؿ ا٠تياط كطبقتو بتعز, كحضر ٣تالس ابن ا١تقرئ, كٝتع على ابن اٞتزرم تفقو على 
تصانيفو كغَتىا, قدـ إذل عدف فاستوطنها, ككاف إليو تدريس اٟتديث بالظاىرية  أشياء من

 بعدف.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 (.ٕٔٛ/ٕ( ينظر: الضوء الالمع )ٔ)
 (.ٕ٘ٔ/ٕ(, كىدية العارفُت )ٜٖ(, كطبقات صلحاء اليمن )صٜٕٙ/ٛ( ينظر: الضوء الالمع )ٕ)
 (.ٖٖ٘(, كطبقات صلحاء اليمن)صٕٗ٘/ٖ( ينظر: الضوء الالمع )ٖ)
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 المطلب الخامس
 عقيدتو ومذىبو الفقهي. 

 أوًل: عقيدتو
 على عقيدة أىل السنة كاٞتماعة ما يشَت إذل أنو ىناؾ, لكن أقف على من تناكؿ عقيدتودل 

 :كمن ذلك
 تباع ابن عربي.م أىل البدع ومنهرتو ألمناظ -أ

جة , كدفعهم بأبلغ حابن عريب , فعميت عليهم األبصار ر أتباعناظ:  ابن قاضي شهبة قاؿ
 .  (ٔ)َت إذل تَػْنزِيو الصَّمد الواحد, كلو فيهم غرر القصائد , تشيف األفكار

 الرد على المتصوفة -ب
بُت الفقيو شرؼ الدِّين  حصل ة١تا كانت سنة إحدل كعشرين كٙتاف مائ مُثَّ :  البُػَريِهيقاؿ  

 داثحكأ أمور, كالشَّيخ شهاب الدِّين أٛتد بن أيب بكر الردَّاد اعيل بن أيب بكر ا١تقرئإٝت
, كبالغ الشَّيخ شرؼ الدِّين يف اإلنكار على الشَّيخ إذل ظهور الشِّقاؽ كسوء األخالؽ أدَّت

و الشَّريعة, تصوِّفوف , ٦تَّا ال ترتضي, ٦تَّا يفعلو ا١تين يف إظهار السَّماع كما ال جيوزشهاب الدِّ 
 , منها : القصيدة الَّيت أك٢تا :كعمل يف ذلك قصائد

 د عزَّهِتابع تْ لشَّريعة ذلَّ إف ا
 

َنِب     (ٕ)كأصبح الرَّأس منها موضع الذَّ
 .(ٗ)إذل األشاعرة (ٖ)صاحب ديواف اإلسالـ نسبوكقد  

 
 
 
 

                                                 

 ( .   ٘ٛ/ٗطبقات ابن قاضي شهبة )  (ٔ)
 ( .   ٖٓٔ: طبقات صلحاء اليمن ص ) ينظر (ٕ)
 ىػ ( .ٚٙٔٔىو مشس الدين ٤تمد بن عبد الرٛتن الغزم , ا١تتوَّفَّ سنة )   (ٖ)
 ( .   ٕٙ٘/ٗ)  :ينظر : ديواف اإلسالـ (ٗ)
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 ثانياً: مذىبو الفقهي:
 ما يلي: , كيدؿ على ذلكابن ا١تقرم من كبار علماء الشافعية

  .(ٔ)اتفقت مصادر ترٚتتو على نسبتو للشافعية -ٔ
  .ا١تذىب الشافعي يفمصنفاتو الفقهية  -ٕ
 .(ٕ)كالرديي كالكاىلي كالناشرم  تتلمذه على علماء الشافعية يف زمانو -ٖ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

(, كهبجة  ٛٛ - ٙٛ/ٖ( , كاجملمع ا١تؤسس )  ٜٖٓ/ٛنظر ترٚتتو يف : إنباء الغمر ) ي( ٔ)
(,  ٕٕٔ/ٔ( , كالدَّليل الشَّايف )  ٜٖٓ - ٖٙٛ/ٕنهل الصَّايف ) (, كا١ت ٕٙٔالنَّاظرين ص ) 

(, كطبقات صلحاء اليمن  ٕٜٕ/ٕ(, كالضَّوء الالَّمع )  ٘ٛ/ٗكطبقات ابن قاضي شهبة ) 
 ( . ٖٙٓ - ٕٖٓص ) 

 (.ٚٔتقدمت ترٚتتهم )ص:( ٕ)
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 السادسالمطلب 
 مكانتو العلمية وثناء العلماء عليو 

 أوًل: مكانتو العلمية:
 ترٚتتو مصادر مكانة عالية, كمنزلة رفيعة بُت علماء عصره, كمن تتبع بلغ ابن ا١تقرئ 

تبُت لو ما حيظى بو من مكانة كعلو شأف, ككذا عناية العلماء كطالب العلم ٔتؤلفاتو 
و توليو التَّدريس باجملاىدية كالنِّظامية ٦تا زاد يف مكانتو يدؿ على علو مكانتك كالشَّغف هبا, 

 العلمية.
يف الذكاء   يقدر عليها غَته, كدل يبلغ رتبتوقاؿ عنو الشوكاين: "كلو عجائب كغرائب ال

 .(ٔ)كاستخراج الدقائق أحد من أبناء عصره كال من غَتىم"
شهد ٔتكانتو العلمية كقدرتو على ككذلك كثرة الراغبُت يف التتلمذ عليو, ككثرة مصنَّفاتو ت

 التأليف كلقد انتشرت كانتفع هبا الناس.
 ثانياً: ثناء العلماء عليو:

 على ابن ا١تقرم كثَت من أىل العلم كنعتوه بالفضل, كمن ذلك:أثٌت 
 .(ٕ)قالو عنو اٟتافظ ابن حجر: "إٝتاعيل بن أيب بكر بن ا١تقرئ عادل البالد اليمنية"ما 

اإلماـ العالمة فخر اليمن كهبجة الزمن شرؼ الدين إٝتاعيل بن أيب بكر كقاؿ الربيهي: "
ا١تقرئ الشاكرم, كاف إمامان يضرب بو ا١تثل يف الذكاء مرتقيان أعلى ذركة الفضل بال امًتاء, 

 .(ٖ) "لعصر, مأل بعلمو الصدكر كالسطورنادرة الدىر, كأعظم فضالء ا
 .(ٗ)كبرز يف ا١تنظـو كا١تنثور" كقاؿ ابن العماد: " برع يف العربية كالفقو

 

                                                 

 (.ٗٗٔ/ٔنظر: البدر الطالع )ي( ٔ)
 (.ٕٔ٘/ٖنظر: إنباء الغمر )ي( ٕ)
 (.ٕٖٓطبقات صلحاء اليمن )ص نظر:ي( ٖ)
 (.ٕٖٔ/ٜنظر: شذرات الذىب )ي( ٗ)
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كقاؿ الشوكاين: "كارتقى يف ٚتيع ا١تعارؼ إذل رتبة دل يشتمل على ٣تموعها غَته, بل قيل أف 
 .(ٔ)اليمن دل ينجب مثلو"

كنقل السخاكم عن ا٠تزرجي أنو قاؿ: "كاف فقيهان, ٤تققان, باحثان, مدققان, مشاركان يف كثَت 
"من العلـو كاالشتغاؿ با١تنثور   .(ٕ)كا١تنظـو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 (.ٖٗٔ/ٔ( انظر: البدر الطالع )ٔ)
 (.ٖٜٕ/ٕ( انظر: الضوء الالمع )ٕ)
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 المطلب السابع
 آثاره العلمية 

, كاشتغل  كاف ابن ا١تقرم باحثا ٤تققا, كمصنفا مدققا, مشاركا يف كثَت من العلـو
 ,  ,كالرسائل العجيبة ,كقاؿ الربيهي: "كلإلماـ شرؼ الدين من الفوائد اٞتليلةبا١تنثور كا١تنظـو

 . (ٔ)ما يبلغ ٣تموعة ٣تلدات كثَتة"
 كمنها:

 ., مطبوعمسالك اٟتاكم يفإرشاد الغاكم  -ٔ
 كىو مطبوع. ,لإلرشاد , كىو شرح(ٕ)إخالص الناكم -ٕ
 اختصر ركضة الطالبُت للنوكم, كىو مطبوع. , كفيو(ٖ)الركض ٥تتصر الركضة -ٖ
يقدمو أراد أف , كيشتمل على أربع علـو غَت الفقو دل يسبق ١تثلو, (ٗ)عنواف الشرؼ -ٗ

 يف حياة األشرؼ, فقدمو لولده الناصر, كىو مطبوع. واألشرؼ, لكنو دل يتمللسلطاف 
 .(٘)كتاب يف مسألة ا٠تالؼ يف ا١تاء ا١تشمَّس  -٘
 .(ٚ), كىي شرح لبديعتو, ٥تطوط(ٙ)الفريدة اٞتامعة للمعاين الرائعة -ٙ
 

                                                 

 (.ٖٗٓينظر: طبقات صلحاء اليمن )ص  (ٔ)
 (.ٕٙٔ/ٔ( ينظر: ىدية العارفُت )ٕ)
, كا١تنهل الصايف  (٘ٙٚ, رقم:ٖٙٔ/ٕ( ينظر: طبقات الفقهاء الشافعية البن قاضي شهبة )ٖ)

 (.ٕٖٔ/ٜ(, كشذارت الذىب )ٖٚٛ/ٕ)
(, ٖٖٓ(, كطبقات صلحاء اليمن )صٜٕٗ/ٕ(, كالضوء الالمع )ٕٔ٘/ٖ( ينظر: إنباء الغمر )ٗ)

 (.٘ٚٔٔ/ٕ(, ككشف الظنوف )ٕٙٔ/ٔكاألعالـ  )
(, كقد ذكر ٤تقق اإلرشاد أف ٖٗٓ(, كطبقات صلحاء اليمن )صٕٔ٘/ٖ( ينظر: إنباء الغمر )٘)

 (.ٖٚكتور عبد ا الوشلي يقـو بتحقيقو. انظر: مقدمة اإلرشاد )صالد 
 (.ٕٙٔ/ٔ(, كىدية العارفُت )ٕٕٖ/ٜ(, كشذرات الذىب )ٖٛٛ/ٕ( ينظر: ا١تنهل الصايف )ٙ)
(, كما يوجد نسخة يف معهد ٜٜٗٔ( يوجد منو نسخة يف مكتبة اٞتامع الكبَت بصنعاء برقم: )ٚ)

 (.ٓ٘,ٜٗم: )ا١تخطوطات العربية بالقاىرة, برق
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 .(ٔ)القصيدة التَّائية يف التَّذكَت -ٚ
 .(ٕ)مرتبة الوجود كمنزلة الشهود -ٛ
 , كىو مطبوع.(ٖ)هديواف شعر  -ٜ

 .(5), نظمها على منط بديعة العز ا١توصلي, ٥تطوط(ٗ)بديعة -ٓٔ
 .(ٙ)الذريعة إذل نصر الشريعة -ٔٔ
 .(ٚ)النظم الرائق, كالنثر الفائق -ٕٔ

                                                 

 (.ٕٕٙ/ٕ(, كمعجم ا١تؤلفُت )ٕٙٔ/ٔ( ينظر: ىدية العارفُت )ٔ)
 (.ٕٙٔ/ٔ( ينظر: ىدية العارفُت )ٕ)
 (.ٕٕٙ/ٕ(, كمعجم ا١تؤلفُت )ٖٔٔ/ٔ( ينظر: األعالـ  )ٖ)
(, ٕٕٖ/ٜ(, كشذرات الذىب )ٖٜٕ/ٕ(, كالضوء الالمع )ٖٛٛ/ٕ( ينظر: ا١تنهل الصايف )ٗ)

 (.ٖٔٔ/ٔكاألعالـ  )
 (.ٖٔ٘ٗوجد منو نسخة يف مكتبة جامع الزيتونة بتونس برقم:) ي (٘)

 (.ٕٙٔ/ٔ( ينظر: ىدية العارفُت )ٙ)
 (.ٕٕٖ/ٜ(, كشذرات الذىب  )ٖٛٛ/ٕ( ينظر: ا١تنهل الصايف )ٚ)
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 :الثاني المبحث

 نبذة عن كتاب إرشاد الغاوي في مسالك الحاوي
 وفيو ستة مطالب:

 بالمطلب األول : أىمية الكتا
 المطلب الثاني : مكانتو عند العلماء وعند أىل المذىب

 المطلب الثالث : منهج المؤلف في الكتاب
 المطلب الرابع : التعريف بأىم شروح اإلرشاد 

 المطلب الخامس : مصادر المؤلف في الكتاب
 المطلب السادس : نبذة عن الحاوي ومؤلفو وشروحو
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 المطلب األول:
 شاد الغاوي في مسالك الحاويأىمية كتاب إر  

الكتب ا١تعتربة يف ا١تذىب الشافعي,  رشاد الغاكم يف مسالك اٟتاكم منكتاب إ
لكتاب اٟتاكم الصغَت لإلماـ عبد الغفار  يف ٤تتواه كأصلو, فهو ٥تتصر أمهيتو تكمنك 

, (ٔ)يصنَّف قبلو مثلولم يكن يف ا١تذىب مصنَّف أكجز كال أعجز من اٟتاكم, كدل ف القزكيٍت؛
 .٥تتصر من كتاب العزيز بشرح الوجيز لإلماـ الرافعي اٟتاكمك 

كالعزيز شرح لكتاب الوجيز لإلماـ الغزارل الذم اختصره من كتابو الوسيط يف ا١تذىب,  
, كزاد فيو أموران (ٕ)اآلخر ا١تعركؼ بالبسيط وكالوسيط كما صرح مؤلفو ىو ٥تتصر من كتاب

 .(ٖ)من اإلبانة للفورايب
من كتاب شيخو إماـ اٟترمُت, ا١تسمى بنهاية ا١تطلب  اختصره اإلماـ الغزارلالبسيط ك 

 .(ٗ)يف دراية ا١تذىب
نو حول ا١تذىب نطقا كضمنا ٜتيص يف اللفظ تاب اإلرشاد كإف كاف ٥تتصرا إال أفك

 .(٘)كما قاؿ مؤلفو,  بطُت يف ا١تعٌت 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 (.ٕٔ/ٔ( ينظر: إخالص الناكم )ٔ)
 (.ٖٓٔ/ٔ( ينظر: الوسيط )ٕ)

 (ٕٓٛ/ٔينظر: طبقات الفقهاء الشافعية البن قاضي شهبة ) (ٖ)
 (.ٕٓٛ/ٔ( ينظر: طبقات الفقهاء الشافعية البن قاضي شهبة )ٗ)
 (.ٕ٘/ٔ( ينظر: إخالص الناكم )٘)
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 المطلب الثاني:
 مكانتو عند العلماء وعند أىل  المذىب 

, كلعل من أىم عند الفقهاء أمهية كربلكتاب إرشاد الغاكم يف مسالك اٟتاكم ل
 ما يلي: ذلكاألسباب الدالة على 

 .مؤلفو العلميةمكانة  أوًل:
 الشافعي.كتب ا١تذىب   للحاكم الصغَت, كىو من أىم أنو ٥تتصر ثانياً:
 -أم باإلرشاد-بو  قاؿ الشوكاين: "كاشتغل اشتغاؿ العلماء بو, تدريسا كشرحا. ثالثاً:

 .(ٔ)علماء الشافعية يف األقطار كشرحو ٚتاعة"
العناية ْتفظ ىذا الكتاب يف أكؿ الطلب, ككاف الرجاؿ كالنساء حيفظونو   :رابعا

 .(ٕ)كيرددكنو يف أعما٢تم اليومية كيف كقت اٟتصاد
 زيادتو فوائد على مسائل اٟتاكم الصغَت. خامسا:
 :ثناء العلماء عليو سادساً:

و ا منو بعناية : "فكتاب اإلرشاد قد حفَّ اإلمدادابن حجر ا٢تيتمي يف مقدمة  ؿقا
القبوؿ, كأٖتف مؤلفو اإلماـ ا١تدقق شرؼ الدين إٝتاعيل بن ا١تقرئ بتحقيق ا١تأموؿ, ككيف 

كقد استودعو من أسرار اإلجياز ك٥تبآت األلغاز ما أعجز من بعده من االرتقاء إذل  ,ال
على منوالو,... مُثَّ عمَّ االنتفاع بو شرقان كغربان, كتزاٛتت الفضالء على  سجكمالو, كالن  مدارج

 .(ٖ)اقتناص فوائده عجمان كعربان"
كتاب نفيس يف فركع الشافعية, رشيق   -أم كتاب اإلرشاد-كقاؿ عنو الشوكاين: "كىو 

 .(ٗ)العبارة, حلو الكالـ, يف غاية اإلجياز, مع كثر ا١تعاين"

                                                 

 (.ٖٗٔ/ٔ( ينظر: البدر الطالع )ٔ)
 (.ٚٗ( ينظر: مقدمة ٖتقيق اإلرشاد )صٕ)
 أ(.ٔ/ؿٔ( ينظر: مقدمة اإلمداد )ٖ)
 (.ٖٗٔ/ٔ( ينظر: البدر الطالع )ٗ)
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يب شريف: "ىذا توضيح لكتاب اإلرشاد كالذم بلغ يف اإلجياز ما كاد بن أكقاؿ الكماؿ 
حيقق أف ىذا الوصف لكل ٥تتصر سواه ٣تاز؛ ألنو حول مسائل اٟتاكم بأقل من نظمو 

 .(ٔ)الذم أقرَّ لو الفحوؿ, كزاد على الوضوح نفائس تبهر العقوؿ"
 
 

                                                 

 (.ٖٗٔ( ينظر: مقدمة اإلسعاد )صٔ)
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 المطلب الثالث
 منهج المؤلف في الكتاب

 نهجو كامال يف ىذا الكتاب, كمن أبرز مالمح منهجو ما يأيت:دل يذكر ابن ا١تقرم م
كتابو على الًتتيب ا١تعهود يف ا١تتوف الفقهية يف ا١تذىب الشافعي,   رتب ا١تؤلف أول:

 فبدأ بكتاب الطهارة, فالصالة حىت انتهى بكتاب أحكاـ أمهات األكالد.
 لألبواب.خالف أصلو فًتجم  ثانيا:
 أمهلها اٟتاكم. ذكر ا١تسائل اليت ثالثا:
"فهذا ٥تتصر حول ا١تذىب نطقان  االختصار, كقد بُت ذلك يف مقدمتو فقاؿ: رابعا:

كضمنان, ٜتيص من اللفظ, بطُت من ا١تعٌت, اختصرت فيو اٟتاكم الذم فتح يف االختصار 
ل, بابان مغلقان, كارتقى فيو الرتبة اليت ال ترتقى, كقلَّلت لفظو فتقلَّل, كسهَّلت عويصو فتسهَّ 

كأكضحت من عباراتو ما أشكل, كزدت فيو كثَتان ٦تا أمهل, كقطعت ٓتالؼ ما قطع بو من 
 .(ٔ)الوجوه اليت ال تستعمل, فصار أقل كأكثر كأصح كأظهر"

 

                                                 

 (.٘ٚ( ينظر: مقدمة اإلرشاد )صٔ)
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 المطلب الرابع
 التعريف بأىم شروح اإلرشاد 

لي يفاشتغلوا على خدمتو كشرحو, كفيما  ,ء الشافعية باإلرشاد اىتماما عظيمافقها اىتم
 أىم شركحو:ذكر 

ىػ(, ٖٚٛإخالص الناكم, تأليف: شرؼ الدين إٝتاعيل بن ا١تقرئ, ا١تتوَّف يف سنة ) -ٔ
 كىو مطبوع.

: تأليف: ٤تمد بن ٤تمد بن إبراىيم بن ٤تمد العدين, (ٔ)البحر الوقاد يف شرح اإلرشاد -ٕ
, ا١تتوَّف سنة )  ىػ(.ٜٖٛا١تعركؼ بابن الصاـر

ىػ(, لو شرح على ٛٗٛبن أيب بكر الناشرم, ا١تتوَّف سنة )شرح للشيخ عثماف بن عمر  -ٖ
 . (ٕ)اإلرشاد يقع يف ٣تلدين يقاؿ أنو بلغ فيو إذل أثناء الصداؽ

ىػ(, ذكر ٛٚٛشرح للشيخ عمر بن أٛتد بن ٤تمد بن ٤تمد البليسي, ا١تتوَّف سنة ) -ٗ
 . (ٖ)السخاكم أنو شرح غالب اإلرشاد

ا١تنعم بن ٤تمد بن عبد ا١تنعم اٞتوجرم, ا١تتوَّف  شرح اإلرشاد, تأليف: ٤تمد بن عبد -٘
 . (٘), كىو ٥تطوط(ٗ)ىػ(ٜٛٛسنة )

 

                                                 

 (.ٕٗٓ/ٛ(, كمعجم ا١تؤلفُت )ٜٓٔ/ٕ(, كىدية العارفُت )ٕٓٗ/ٕ( ينظر: البدر الطالع )ٔ)
 (.ٕ٘ٙ/ٙ(, كمعجم ا١تؤلفُت )ٖٗٔ/٘( الضوء الالمع )ٕ)
 (.ٕ٘ٚ/ٚ(, كمعجم ا١تؤلفُت )ٕٚ/ٙ( ينظر: الضوء الالمع )ٖ)
(, كىدية العارفُت ٕٔ٘/ٙ(, كاألعالـ  )ٕٔٓ/ٕلطالع )(, كالبدر إٗٔ/ٛ( ينظر: الضوء الالمع )ٗ)

 (.ٕٓٙ/ٓٔ(, كمعجم ا١تؤلفُت )ٕٕٔ/ٕ)
(, كيف ا١تكتبة ا١تركزية ّتامعة ٗٗٛٔ( يوجد منو نسخة يف معهد ا١تخطوطات العربية بالكويت برقم:)٘)

ة نسخة منها ٖتتوم على ثالث كلدم, (ٕٜٙٗد اإلسالمية بالرياض برقم:)اإلماـ ٤تمد بن سعو 
, كما يوجد لو عدة نسخ يف ا١تكتبة (ٛٚٔخرل با١تكتبة نفسها برقم:) جأجزاء, كىناؾ نسخة أ

 األزىرية بالقاىرة.
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ىػ(, قاؿ ٜٛٛشرح للشيخ ٤تمد بن خليل اب البصركم الدمشقي, ا١تتوَّف سنة ) -ٙ
السخاكم:" ككتب قطعة على اإلرشاد كا١تنهاج, بل أفرد شركحان ثالثة على فرائض 

 .(ٔ)اإلرشاد"
, تأليف: الكماؿ ٤تمد بن ٤تمد بن أيب بكر بن علي (ٕ)إلرشاداإلسعاد بشرح ا -ٚ

ىػ(, كىو ٤تقق يف رسائل علمية ٜٙٓا١تقدسي الشافعي, ا١تعركؼ بابن شريف, ا١تتوَّف سنة )
 باٞتامعة اإلسالمية با١تدينة ا١تنورة.

شرح للشيخ ٤تمد بن ٤تمد بن أيب بكر بن علي بن مسعود القدسي ا١تتوَّف سنة  -ٛ
 . (ٖ) ىػ(ٜٙٓ)
 أيب بن أٛتد بن العابدين زين بن موسى الدين كماؿ: اإلرشاد شرح الوقاد الكوكب -ٜ

 كعشرين أربع ٨تو يف اإلرشاد فيو شرح كبَت كتاب كىو ,(ىػٖٕٜ) سنة ا١تتوَّف الرداد, بكر
, كلو شرح (ٗ)كىو ٥تطوط كالفوائد, اٞتمع كثرة يف مثلو يصنَّف دل جليل كتاب كىو ٣تلدان,

 . (٘)دل يظهرصغَت لكنو 
شرح اإلرشاد للشيخ بدر الدين عبد الرحيم بن أٛتد السيد الشريف, ا١تتوَّف سنة  -ٓٔ

 .(ٙ)ق(, شرح قطعة من اإلرشادٖٜٙ)
فتح اٞتواد بشرح اإلرشاد, تأليف: شهاب الدين أٛتد بن ٤تمد بن حجر ا٢تيتمي,  -ٔٔ

 ىػ(, مطبوع.ٖٜٚا١تتوَّف سنة )
                                                 

 (.ٖٕٚ/ٚ( ينظر: الضوء الالمع )ٔ)
 (.ٕٕٕ/ٕ(, كىدية العارفُت )ٗٗ/ٓٔ(, كشذرات الذىب )ٖٔٛ/ٕ( ينظر: األنس اٞتليل )ٕ)
(, كمعجم ٖٕٗ/ٕ(, كالبدر الطالع )ٔٗفر )ص(, كالنور الساٗٙ/ٜ( ينظر: الضوء الالمع )ٖ)

 (.ٕٓٓ/ٔٔا١تؤلفُت )
(, كيف ا١تكتبة ٘٘ٛٓٓ( منو نسخة يف مركز ا١تلك فيصل للبحوث كالدراسات اإلسالمية برقم: )ٗ)

 (. ٜٜٖٗ٘, صعايدة ٖٕٓٗاألزىرية برقم:) 
(, ٔٛٗ/ٕ(, كىدية العارفُت )ٚٚٔ/ٓٔ(, كشذرات الذىب )ٛٓٔ/ٔ( ينظر: النور السافر )٘)

 (.ٜٖ/ٖٔمعجم ا١تؤلفُت )
 (.ٙٛٗ/ٓٔ( انظر: شذرات الذىب )ٙ)
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د الرٛتن بن أٛتد العبادم العباسي, ا١تتوَّف سنة شرح للشيخ عبد الرحيم بن عب -ٕٔ
 .(ٔ)ىػ(ٖٜٙ)

اإلمداد بشرح اإلرشاد, تأليف: شهاب الدين أٛتد بن ٤تمد بن حجر ا٢تيثمي,  -ٖٔ
 ىػ(, كىو الكتاب ا١تعٍت بالتحقيق.ٖٜٚا١تتوَّف سنة )

شرح للشيخ مصلح الدين ٤تمد بن صالح بن جالؿ ا١تلتوم األنصارم السعدم  -ٗٔ
 .دل يعثر عليو, (ٕ)ىػ(ٜٜٚم, ا١تتوَّف سنة)العباد
شرح للشيخ عبد ا بن سعيد بن عبد ا بن أيب بكر باقشَت, ا١تتوَّف سنة -٘ٔ

 .(ٖ)ىػ(, شرح اإلرشاد كالتـز فيو ذكر خالؼ التَّحفة كالنِّهاية كا١تغٍت, لكنو دل يتموٙٚٓٔ)
 :، ومن ذلكليووتلخيصو والتعليق ع وقد اعتنى كثير من العلماء كذلك بنظمو

نظم للشيخ أٛتد بن ٤تمد بن علي بن يوسف الي الشافعي ا١تعركؼ بابن ا١تصرم,  -ٔ
ىػ(, نظم اإلرشاد البن ا١تقرئ, ككتب منو إذل اإلقرار, كٝتاه نتيجة ٖٚٛا١تتوَّف سنة )

 .(ٗ)اإلرشاد
سنة نظم للشيخ برىاف الدين إبراىيم بن ٤تمد اٟتليب القباقي الشافعي, ا١تتوَّف  -ٕ
 . (ٙ), كاٝتو ترتيب اإلسناد يف تعريف اإلرشاد, كىو ٥تطوط(٘) ىػ(ٓ٘ٛ)
تعليق للشيخ أيب بكر بن ناصر الدين ٤تمد بن سابق الدين السيوطي, ا١تتوَّف سنة  -ٖ
 .(ٚ) ىػ(٘٘ٛ)

                                                 

 (.ٖٙ٘/ٔينظر: ىدية العارفُت ) (ٔ)
(, كىدية ٜٙٔ/ٙ(, كاألعالـ  )ٜٓ٘/ٓٔ(, كشذرات الذىب )ٜٙ/ٔ( ينظر: كشف الظنوف )ٕ)

 (.ٖٜ/ٓٔ(, كمعجم ا١تؤلفُت )ٕٔ٘/ٕالعارفُت )
 (.ٖٗ/ٖ( ينظر: خالصة األثر )ٖ)
 (.ٖٚٔ/ٕ(, كمعجم ا١تؤلفُت )ٗ٘ٔ/ٕء الالمع )( ينظر: الضو ٗ)
 (.ٕٗ/ٔ(, كىدية العارفُت )ٜٙ/ٔ( ينظر: كشف الظنوف )٘)

 (.ٗ٘ٔ/ٔٔٔيوجد منو نسخة ٔتكتبة األكقاؼ با١توصل برقم: ) (ٙ)
 (.٘ٔٗ/ٜ( ينظر: شذرات الذىب)ٚ)
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تعليق للشيخ ٤تمد بن أيب بكر بن عثماف بن ٤تمد بن خضر السيوطي, ا١تتوَّف سنة -ٗ
 .(ٔ) ىػ(٘٘ٛ)
ىػ(, كاٝتو عُت ٜ٘ٓلشيخ أٛتد بن صدقة بن الصَتيف ا١تصرم, ا١تتوَّف سنة )نظم ل -٘

 .(ٖ), كىو ٥تطوط(ٕ)الرشاد يف اإلرشاد
ىػ(, كصل فيو ٖٕٜتلخيص للشيخ أٛتد بن ٤تمد ا٠تطيب القسطالين, ا١تتوَّف سنة ) -ٙ

 .(ٗ)إذل أثناء الطهارة من أكؿ الكتاب كٝتاه اإلسعاد
اب الدين أٛتد بن عبد ا بن عبد الرٛتن باٟتاج نكت على اإلرشاد للشيخ شه -ٚ

 . (٘) ىػ(ٜٕٜبافاضل ا١تتوَّف سنة )
نظم للشيخ أٛتد بن عمر بن ٤تمد بن عبد الرٛتن ا١تدحجي السيفي, ا١تتوَّف سنة  -ٛ
ىػ(, قاؿ العيدركسي: "يف ٜتسة آالؼ كٙتامنائة كأربعُت بيتان, كزاد على اإلرشاد كثَتان ٖٜٓ)

قيود, كنظم أكائلو إذل الرىن يف مدة طويلة, مُثَّ مكث ٨تو ٜتس عشرة سنة, من ا١تسائل كال
 .(ٙ)مُثَّ شرع يف تتمتو فكملَّو يف أقل من سنة"

كجيو الدين عبد الرٛتن بن عمر بن أٛتد بن عثماف العمودم, ا١تتوَّف  حاشية للشيخ -ٜ
 .(ٚ)ىػ(, ككاف أراد ٤توىا فمنعو ابن حجر ا٢تيتمي من ذلكٜٚٙسنة )

ىػ(, كىي ٖٜٚحاشية لشهاب الدين أٛتد بن ٤تمد بن حجر ا٢تيتمي, ا١تتوَّف سنة: ) -ٓٔ
 مطبوعة مع شرحو فتح اٞتواد.

 
 

                                                 

 (.ٖٔٔ/ٜ( ينظر: معجم ا١تؤلفُت )ٔ)
 (.ٖٚٔ/ُٔت )(, كىدية العارفٜٙ/ٔ( ينظر: كشف الظنوف )ٕ)
 (.ٖٙٔٔ( يوجد منو نسخة يف مكتبة اٞتامع الكبَت بصنعاء برقم: )ٖ)
 (.ٜٙ/ٔ( ينظر: كشف الظنوف )ٗ)
 (.ٓٗٔ/ٔ(, كىدية العارفُت )ٓٙ/ٔ(, كاألعالـ  )ٕٕ٘/ٓٔ( ينظر: شذرات الذىب )٘)
 (.ٕٚٔ( ينظر: النور السافر )صٙ)
 (.ٜٓ٘/ٓٔ( ينظر: شذرات الذىب )ٚ)
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 المطلب الخامس
 مصادر المؤلف في الكتاب 

إال ما ذكره يف يف ىذا ا١تختصر, فلم يعزك ألم كتاب  االستطراد كالنَّقوؿ ٕتنب ا١تؤلف
 ٥تتصر لإلماـ عبد الغفار القزكيٍت, حيث قاؿ: "فهذااختصر اٟتاكم الصغَت مقدمتو أنو 

 الذم اٟتاكم فيو اختصرت ا١تعٌت, من بطُت اللفظ, من ٜتيص كضمنان, نطقان  ا١تذىب حول
 كسهَّلت فتقلَّل, لفظو كقلَّلت ترتقى, ال اليت الرتبة فيو كارتقى مغلقان, بابان  االختصار يف فتح

 كقطعت أمهل, ٦تا كثَتان  فيو كزدت أشكل, ما عباراتو من كأكضحت فتسهَّل, عويصو
 .(ٔ)كأظهر" كأصح كأكثر أقل فصار تستعمل, ال اليت الوجوه من بو قطع ما ٓتالؼ

كقد ذكر ابن ا١تقرم يف ىذا ا١تختصر زيادات على أصلو, لكنو دل يذكر مصدر ىذه 
 الزيادات, فلعلو استمدىا من أمهات كتب ا١تذىب كمصادر اٟتاكم.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 (.٘ٚاإلرشاد )ص( ينظر: مقدمة ٔ)
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 المطلب السادس
 نبذة عن الحاوي الصغير ومؤلفو وشروحو 

 :(ٔ)أوًل: نبذة عن الحاوي الصغير
 كتب ا١تذىب الشافعي كأٚتعها.أىم  اٟتاكم الصغَت لإلماـ عبد الغفار القزكيٍت من 

 ألف ىذا ا١تختصر البنو ٤تمد .  وكقد ذكر أىل الًتاجم أن
فيو فمنهم من قاؿ أنو اختصار للشرح كدل يشر ا١تؤلف إذل أصل الكتاب, كقد اختلف 

 .(ٕ)الكبَت
 .(ٖ)كقاؿ آخركف أف أصل ىذا الكتاب كتاب اللباب للمصنف

: "دل يكن يف ا١تذىب  كلقد أثٌت عليو العلماء كمدحوه, كمن ذلك ما قالو ابن ا١تقرئ
, فإنو كتاب ال ينكر   مصنَّف أكجز كال أعجز من اٟتاكم لإلماـ عبد الغفار القزكيٍت

فضلو, كال خيتلف اثناف يف أنو ما صنِّف قبلو مثلو, كلقد أبدع الشيخ يف تأليفو, كأغرب يف 
 .(ٗ)تصنيفو كترصيعو

كقاؿ صاحب كشف الظنوف: "ىو كتاب كجيز اللفظ, بسيط ا١تعاين, ٤ترر ا١تقاصد, 
 .(٘)مهذب ا١تباين, حسن التأليف كالًتتيب, جيد التفصيل كالتبويب"

على األسلوب الغريب, كالنظم العجيب  -أم اٟتاكم الصغَت -تمل فعي: "ا١تشكقاؿ اليا
 .(ٙ)ا١تطرب يف صنعتو كل لبيب"

 

                                                 

 الكتاب مطبوع كمتداكؿ.( ٔ)
(, الدرر ٜٙٔ/ٗ(, كمرآة اٞتناف: )ٜٛٔ/ٜٗ( منهم الذىيب كاليافعي كابن حجر. تاريخ اإلسالـ: )ٕ)

 (.ٖٚٔ/ٗالكامنة: )
  .(ٖٗ٘/ ٕ)     الغرر البهية يف شرح البهجة الوردية ( ٦تن ذىب إذل ىذا القوؿ زكريا األنصارم. ٖ)
 (.ٕٔ/ٔالناكم ) ( ينظر: إخالصٗ)
 (.ٕٙٙ/ٔ( ينظر: كشف الظنوف )٘)
 (.ٕٙٔ/ٗ( ينظر: مرآة اٞتناف )ٙ)
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 ثانياً: نبذة عن مؤلف الحاوي الصغير:
٧تم الدين عبد الغفار بن عبد الكرمي بن عبد الغفار القزكيٍت  :مؤلف ىذا ا١تختصر ىو

عنو كعن علماء عصره, حىت الشافعي, نشأ يف بيت علم كفضل, فكاف أبوه فقيهان, فأخذ 
صار أحد األئمة األعالـ, قاؿ السبكي:" كاف أحد األئمة األعالـ لو اليد الطوذل يف الفقو 

  .(ٔ)ت لو عفيفة الفارقانية من أصبهافكاٟتساب كحسن االختصار", أجاز 
كتتلمذ عليو ابنو جالؿ الدين ٤تمد, كلو صنَّف اٟتاكم الصغَت, ككذلك تتلمذ عليو شهاب 

 دين الواسطي كغَتمها.ال
كقاؿ اليافعي: "اإلماـ العالمة البارع اجمليد الذم ألُت لو الفقو كما ألُت لداكد اٟتديد, أحد 

 .(ٕ)األئمة األعالـ كفقهاء اإلسالـ"
لو تصانيف كثَتة منها: اٟتاكم الصغَت, كاللباب, كالعجاب شرح اللباب, كلو كتاب يف 

 .(ٖ)سنة ٜتس كستُت كستمائة ٞتوامع, تويفاٟتساب, كجامع ا١تختصرات ك٥تتصر ا
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .(ٛٛٔٔ, رقم:ٕٚٚ/ٛافعية الكربل )( ينظر: طبقات الشٔ)
 .(ٕٙٔ/ٗمرآة اٞتناف )( ينظر: ٕ)
(, ٓٚ٘/ٚ(, كشذرات الذىب )ٕٙٙ/ٙ(, ككشف الظنوف )ٜٚٔ/ٜٗ( ينظر: تاريخ اإلسالـ )ٖ)

 (.ٚٛ٘/ٔكىدية العارفُت )
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 ثالثاً: شروح الحاوي الصغير:
 اعتٌت كثَت من أىل العلم ٓتدمة اٟتاكم كشرحو, كمن أىم تلك الشركح ما يلي:

ىػ(, كاٝتو الكايف ٘ٙٙشرح للشيخ  أيب عبد ا ٤تمد سبط ا١تصنِّف, ا١تتوَّف سنة )  -ٔ
 .(ٕ)٥تطوط ,(ٔ)يف حل اٟتاكم

 .(ٖ)ق(ٜٙٙح للشيخ ٤تمد بن سادل بن علي الطبالكم الشافعي, ا١تتوَّف سنة )شر   -ٕ
 . (ٗ)ىػ(٤ٙٛٙتمد بن علي بن مالك اإلربلي الشافعي, ا١تتوَّف سنة )للشيخ شرح   -ٖ
ىػ, كاٝتو: ٙٓٚشرح للشيخ ضياء الدين عبد العزيز بن ٤تمد الطوسي, ا١تتوَّف سنة   -ٗ

 . (٘)مصباح اٟتاكم كمفتاح الفتاكل
 .(ٙ)ىػ(٘ٔٚلشيخ حسن بن ٤تمد اٟتسيٍت االسًتاباذم, ا١تتوَّف سنة )شرح ل  -٘
ىػ(, ٜٚٚشرح قطب الدين أٛتد بن اٟتسن بن أٛتد الغارل الشافعي, ا١تتوَّف سنة) -ٙ

 .(ٚ)كاٝتو توضيح اٟتاكم
, كاٝتو: (ٛ)ق(ٜٕٚشرح للشيخ عالء الدين علي بن إٝتاعيل القونوم, ا١تتوَّف سنة ) -ٚ

 يف رسائل علمية باٞتامعة اإلسالمية.كاٝتو: شرح اٟتاكم الصغَت, ٤تقق 
نظم للمؤيد إٝتاعيل بن علي األيويب, ا١تعركؼ بصاحب ٛتاة, ا١تتوَّف سنة  -ٛ
  .(ٜ)ىػ(ٕٖٚ)

                                                 

 (.ٛٚٔ/ٓٔ(, كمعجم ا١تؤلفُت )ٕٚٙ/ٔينظر: كشف الظنوف  ) (ٔ)
(, كنسخة يف ا١تكتبة األزىرية ٕٖٖٛيوجد منو نسخة يف مكتبة ا١تخطوطات بالكويت برقم:) (ٕ)

 (.ٕٕٖٔٙ/ ٜٕٕٗبالقاىرة برقم:) 
  .(ٕٙٙ/ ٔ) ا١ترجع السابق: ( انظر: ٖ)

 (.ٖٛ/ٔٔ)(, كمعجم ا١تؤلفُت ٕٚٙ/ٔينظر: كشف الظنوف ) (ٗ)
 (.ٕٓٙ/٘(, كمعجم ا١تؤلفُت )ٕٚٙ/ٔ(, ككشف الظنوف)ٕٙٔ/ٗينظر: مرآة اٞتناف ) (٘)
 (.ٖٕٛ/ٕ(, كمعجم ا١تؤلفُت)ٖٕٛ/ٔ(, كىدية العارفُت )ٕ٘ٔ/ٕينظر: األعالـ ) (ٙ)
 (.ٕٚٙ/ٔينظر: كشف الظنوف ) (ٚ)
 (.ٖٚ/ٚ(, كمعجم ا١تؤلفُت )ٕٚٙ/ٔ(, ككشف الظنوف )ٕٔٔ/ٗينظر: مرآة اٞتناف ) (ٛ)

 (.ٕٕٛ/ٕ(, كمعجم ا١تؤلفُت )ٖٚٔ/ٛ(, كشذرات الذىب )ٕٚٙ/ٔينظر: كشف الظنوف )(ٜ) 



 

 

 
 

 40 القسم الدراسي                                                                                          اإلمداد شرح اإلرشاد البن حجر اهليتمي

 .(ٔ)ىػ(ٖٛٚشرح للشيخ عثماف بن عبد ا١تلك الكردم ا١تصرم, ا١تتوَّف سنة ) -ٜ
 شرح للشيخ شرؼ الدين ىبة ا بن عبد الرحيم بن البارزم اٟتموم, ا١تتوَّف سنة -ٓٔ

ىػ(, كاٝتو: مفتاح اٟتاكم, كلو أيضان: توضيح اٟتاكم, كلو كتاب آخر ٝتاه: تيسَت ٖٛٚ)
, ككذلك توضيح (ٕ)الفتاكل يف ٖترير اٟتاكم, كآخر اٝتو إظهار الفتاكل من كتاب اٟتاكم

 .(ٖ)اٟتاكم
ىػ(, كدل ٙٗٚشرح للشيخ فخر الدين أٛتد بن اٟتسن اٞتاربردم, ا١تتوَّف سنة ) -ٔٔ

 .(٘), ٥تطوط(ٗ)٢تادميكملو كاٝتو: ا
ىػ(, ٝتاه البهجة الوردية, ٜٗٚنظم لزين الدين عمر بن مظفر الوردم, ا١تتوَّف سنة ) -ٕٔ

 , مطبوع مع شرحو الغرر البهية للشيخ زكريا األنصارم.(ٙ)يف ٜتسة آالؼ بيت
ىػ(, ٛ٘ٚشرح للشيخ أٛتد بن عمر بن أٛتد بن أٛتد بن النشائي, ا١تتوَّف سنة ) -ٖٔ

 .(ٚ)اكم الصغَتكاٝتو: كشف غطاء اٟت
ىػ(, كدل ٙٙٚشرح للشيخ قطب الدين ٤تمد بن ٤تمود الرازم, ا١تتوَّف سنة ) -ٗٔ

 .(ٛ)يكملو
ىػ(, كدل ٖٚٚشرح للشيخ هباء الدين أٛتد بن علي السبكي الشافعي, ا١تتوَّف سنة ) -٘ٔ

 .(ٔ)يكملو

                                                 

 (.ٕٔٙ/ٙ(, كمعجم ا١تؤلفُت )ٕٚٙ/ٔينظر: كشف الظنوف ) (ٔ)
 حقق جزء منو يف رسالة دكتوراه يف اٞتامعة اإلسالمية, من أكؿ الكتاب حىت هناية باب الفرائض.  (ٕ)

 الفرائض. 
 (.ٗٔٔا١تخطوطات العربية بالقاىرة برقم:)يوجد منو نسخة يف معهد (ٖ) 
(, كمعجم ٚٗ/ٔ(, كالبدر الطالع )ٕٚٙ/ٔ(, ككشف الظنوف )ٕٗٔ/ٔينظر: الدرر الكامنة ) (ٗ)

 (.ٜٛٔ/ٔا١تؤلفُت )
 (.ٖٛٗ( , كأخرل برقم:) ٜ٘ٛيوجد منو نسخة يف استانبوؿ برقم:)  (٘)
 (.ٚٙ/٘األعالـ )(, ك ٗٔ٘/ٔ(, كالبدر الطالع )ٕٚٙ/ٔينظر: كشف الظنوف ) (ٙ)
 (.ٔٔٔ/ٔ(, كىدية العارفُت )ٜٔ/ٜينظر: طبقات الشافعية الكربل ) (ٚ)
 (.ٕٚٙ/ٔينظر: كشف الظنوف ) (ٛ)
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شرح للشيخ عالء الدين حيِت بن عبد اللطيف الطاكسي القزكيٍت, ا١تتوَّف سنة  -ٙٔ
 . (ٕ)ىػ(٘ٚٚ)

 .(ٖ)ىػ(ٚٚٚشرح للشيخ ٤تمد بن عبد الرب بن حيِت بن علي السبكي, ا١تتوَّف سنة ) -ٚٔ
حاشية للشيخ بدر الدين  حسن بن عمر بن حبيب  اٟتليب الشافعي ا١تتوَّف سنة  -ٛٔ

 .(ٗ)ق(, كٝتاىا التوشيحٜٚٚ)
 .(٘)ىػ(٥ٖٚٛتتصر لشهاب الدين أٛتد بن ٛتداف األذرعي, ا١تتوَّف سنة ) -ٜٔ
ىػ(, ٛٛٚالدين أٛتد بن ٤تمد بن الصاحب, ا١تتوَّف سنة ) تصحيح للشيخ شهاب -ٕٓ

 .(ٙ)كاٝتو: تصحيح اٟتاكم
 .(ٚ)ىػ(ٜٛٚعلي بن اٟتسُت بن علي بن أيب بكر ا١توصلي, ا١تتوَّف سنة )لنظم  -ٕٔ
ىػ(, كاٝتو: ٗٓٛشرح للشيخ سراج الدين عمر بن علي بن ا١تلقن, ا١تتوَّف سنة ) -ٕٕ

 .(ٜ)٥تطوط ,(ٛ)خالصة الفتاكل يف تسهيل أسرار اٟتاكم
ىػ( دل ٚٔٛشرح للشيخ ٤تمد بن عبد ا بن ظهَتة بن أٛتد القرشي, ا١تتوَّف سنة ) -ٖٕ

 .(ٓٔ)يكملو

                                                                                                                                          

 (.ٕٚٙ/ٔينظر: كشف الظنوف ) (ٔ)
 (.ٕٚٙ/ٔينظر: كشف الظنوف ) (ٕ)
 (.ٕ٘ٔ/ٓٔ(, كمعجم ا١تؤلفُت )ٗٛٔ/ٙ(, كاألعالـ )ٕٚٙ/ٔينظر: كشف الظنوف ) (ٖ)
 (.ٕٚٙ/ٔالظنوف ) ينظر: كشف (ٗ)

 (.ٕٔٔ/ٔ(, كمعجم ا١تؤلفُت )٘ٔٔ/ٔ(, كىدية العارفُت )ٕٚٙ/ٔينظر: كشف  الظنوف )  (٘)
 (.ٕٚٙ/ٔينظر: كشف الظنوف ) (ٙ)
(, كمعجم ٕٓٚ/ٔ(, كىدية العارفُت )ٕٗٗ/ٔ(, كالبدر الطالع )ٓ٘/ٗينظر:الدرر الكامنة ) (ٚ)

 (.ٚٚ/ٚا١تؤلفُت )
 (.ٛٓ٘/ٔ, كالبدر الطالع )(ٕٚٙ/ٔينظر: كشف الظنوف ) (ٛ)

(, كيف معهد ٔ/ٖٔ٘يوجد منو عدة نسخ منها: يف دار الكتب ا١تصرية اٞتزء األكؿ كالثاين برقم:) (ٜ) 
 (. ٕٖٗٚ/ٓٛٗ(, كيف ا١تكتبة األزىرية برقم: )ٖٚٔ-ٕٚٔا١تخطوطات باالقاىرة برقم: )

 (.ٕٚٙ/ٔ(, ككشف الظنوف )ٜٙٔ/ٕينظر: البدر الطالع ) (ٓٔ)
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شرح للشيخ شهاب الدين أٛتد بن عبد ا بن بدر بن مفرح الغزم الدمشقي ,  -ٕٗ
 .(ٔ)ىػ(ٕٕٛا١تتوَّف سنة )

 .(ٕ)ػ(ىٕٗٛنكت للقاضي جالؿ الدين عبد الرٛتن بن عمر البلقيٍت, ا١تتوَّف سنة ) -ٕ٘
ىػ( ٖٗٛبكر ا١تقرئ, ا١تتوَّف سنة ) ٥تتصر اٟتاكم, لشرؼ الدين إٝتاعيل بن أيب -ٕٙ

 كاٝتو: اإلرشاد, كىو منت الشرح اقق.
تصحيح للشيخ أٛتد بن حسُت بن حسن بن رسالف الرملي القدسي, ا١تتوَّف سنة  -ٕٚ

 .(ٖ)ىػ(ٗٗٛ)
ىػ(, ٗٚٛسنة ) شرح للشيخ أيب عبد ا ٤تمد الناشرم اليمٍت الشافعي, ا١تتوَّف -ٕٛ

 .(٘), ٥تطوط(ٗ)كٝتاه: إيضاح الفتاكل يف النكت ا١تتعلقة باٟتاكم
ىػ(, كاٝتو: ٜٓٔشرح للشيخ زين الدين زكريا بن ٤تمد األنصارم, ا١تتوَّف سنة ) -ٜٕ

 .(ٙ)هبجة اٟتاكم
 
 
 
 
 

                                                 

 (.ٜ٘ٔ/ٔ(, كاألعالـ )٘ٚ/ٔ(, كالبدر الطالع )ٕٚٙ/ٔكشف الظنوف )  ينظر:(ٔ) 
 (.ٓٙٔ/٘(, كمعجم ا١تؤلفُت )ٜٕ٘/ٔ(, كىدية العارفُت )ٕٚٙ/ٔينظر: كشف الظنوف ) (ٕ)
 (.ٕٚٙ/ٔينظر: كشف الظنوف ) (ٖ)
 (.ٔٚ/ٕٔ(, كمعجم ا١تؤلفُت )ٕٚٙ/ٔكشف الظنوف  )(ٗ)
 -ٔٛٚٗٔوث كالدراسات اإلسالمية بالرياض برقم:) بيوجد منو نسخة ٔتركز ا١تلك فيصل للبح (٘)

 (. ٚٛٚٗٔ -ٔٛٚٗٔب
 (.ٕٚٙ/ٔ) :ينظر: كشف الظنوف (ٙ)
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 :الفصل الثاني
 : اإلمداد بشرح اإلرشادالعالمة ابن حجر الهيتمي وكتابو  

 :مبحثان وفيو
 -ابن حجر الهيتمي-حث األول :ترجمة الشارح المب

 :طالبوفيو ثمانية م
 اسمو ونسبو ومولده . المطلب األول:

 المطلب الثاني : نشأتو .
 المطلب الثالث : شيوخو .

 تالميذه .  المطلب الرابع :
 المطلب الخامس : عقيدتو ومذىبو الفقهي .

 . المطلب السادس: مكانتو العلمية وثناء العلماء عليو
 : آثاره العلمية . المطلب السابع 

  المطلب الثامن : وفاتو .
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 المطلب األول  
 ومولده ونسبو اسمو

 اسمو ونسبو: أوًل:
, يِت نْ مُ لْ بن ٤تمد بن علي بن حجر ا٢تيتمي, السَّ أٛتد بن ٤تمد شهاب الدين أبو العباس 

 .(ٔ)السَّعدم, األنصارم, الشافعي, ا١تصرم, مُثَّ ا١تكي
ال  نسبة ارل أحد أجداده, كاف مالزمان للصمت, -بفتح ا١تهملة كا١تعجمة - ر:جَ ابن حَ 

 . (ٕ)و باٟتجر, مُثَّ اشتهر بذلكيتكلم إال عند الضركرة, فشب
نسبة إذل َسْلُمْنت بالفتح مُثَّ السكوف كضم ا١تيم كسكوف النوف كتاء مثناة,  السَّْلمنتي:

ن أقاليم الشرقية, كىي قريو لبٍت حراـ بن سعد, موضع قرب عُت مشس من نواحي مصر, م
 حيث كانت أسرتو, فلما كثرت الفنت يف تلك البالد انتقل إذل الغربية, فسكن 

 . (ٖ)٤تّلة أيب ا٢تيتم كاستوطنها
  .(ٗ)ليم الغربية ٔتصرام, من أقت: با١تثناة الفوقية نسبة إذل ٤تلو أيب ا٢تيميتالهي

                                                 

/أ( فقاؿ: "أٛتد بن ٤تمد بن ٤تمد بن علي ٗٔٔ( ذكر ابن حجر اٝتو كنسبتو يف معجم شيوخو )ٔ)
 بن حجر السَّْلُمْنيِت, ا٢تيتمي, الوائلي, السَّعدم, ا١تصرم, مُثَّ ا١تكي".

(, ٕٛ٘أ(, كالنور السافر )صٕ(, كنفائس الدرر )ؿٖ/ ٔيف: الفتاكل الفقهية الكربل: )ينظر ترٚتتو 
(, ٖٙ,رقم:ٜٓٔ/ٔ( , كالبدر الطالع )ٔٗ٘/ٓٔ(, كشذرات الذىب )ٔٔٔ/ٖكالكواكب السائرة )

 (. ٕ٘ٔ/ٕ( , كمعجم ا١تؤلفُت )ٙٗٔ/ٔكىدية العارفُت )
أ(, كالنور ٕ(, كنفائس الدرر )ؿٜٔدرر)ص (, كجواىر الٛ/ٔنظر: مقدمة الفتاكل الفقهية )ي( ٕ)

 (.ٙٙٔ/ٕ(, كخالصة األثر )ٕٗ٘/ٓٔ(, كشذكات الذىب )ٕٕٙالسافر )ص 
(, كالكواكب السائرة ٜ/ٔ(, كمقدمة الفتاكل الفقهية )ٖٕٛ/ٖنظر: معجم البلداف )ي( ٖ)

 (.٘ٙ٘/ٗ(, كتاج  العركس )ٖٔٔ/ٖ)
أ(, كالنور ٕ(, كنفائس الدرر )ؿٜٔلدرر )ص(, كجواىر اٛ/ٔنظر: مقدمة الفتاكل الفقهية )ي( ٗ)

(, كفهرس الفهارس ٕٓٗ(, كذيل لب اللباب)صٕٔٔ/ٖ(, كالكواكب السائرة )ٕٕٙالسافر )ص
 (.ٕ٘ٔ/ٕ(, كمعجم ا١تؤلفُت )ٖٖٚ/ٔ)
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كا١تستفاض أهنم من األنصار كلكن قاؿ تلميذه الفاكهي: نصار, ذل األإ ةنسب نصاري:األ
  .(ٔ) امتنع شيخنا من كتابة األنصارم تورعا

  .(ٕ)قليم الشرقية من مصرإبٍت سعد ب ذلإ ة: نسبعديالسَّ 
 .(ٖ)تطلق على عدة بطوف ٥تتلفة, كىنا بطن من األنصار: الوائلي

 هبا أكؿ حياتو.  ىقضكؿ مصر, اليت ُكِلَد فيها, ك نسبو ١توطنو األ المصري:
 .ف تويف هباأ إذلليها, كاستوطنها بقية حياتو إ: نسبو ١تكة ا١تكرمة, اليت انتقل المكي
 ف فيو عدة مصنفات .حيث برع فيو, كألَّ  ,ذل ا١تذىب الذم كاف عليوإ ةنسب :يالشافع

 .(ٗ) ٔتحلة أيب ا٢تيتم, سنة تسع كتسعمائة للهجرة  ُكِلَد ابن حجرثانياً: مولده: 
 .(٘)كجد ٓتطو ذكر تلميذه السيفي أف ذلك
 .(ٙ)أعرؼ الناس بومن كىو كنص عليو تلميذه الفاكهي, 

كلد قبل كفاة السيوطي بنحو ثالث أنو كيدؿ عليو ما ذكر ىو عن نفسو يف معجم شيوخو 
 .(ٛ)سنة إحدل عشرة كتسعمائة تويفالسيوطي , ك (ٚ)سنُت

 
 
 

                                                 

 (.ٛ/ٔ( ينظر: مقدمة الفتاكل الفقهية )ٔ)
(, كخالصة ٕٕٙسافر )صأ(, كالنور ا١تٕ(, كنفائس الدرر )ؿٛ/ٔنظر: مقدمة الفتاكل الفقهية )ي( ٕ)

 .(ٙٙٔ/ٕاألثر )
 . (ٕٕٚلب اللباب يف ٖترير األنساب )صك  ,(ٕٛٚ/ ٖٔاألنساب للسمعاين )( ينظر: ٖ)
ب(, كالنور ٕ(, كنفائس الدرر )ؿٜٔ(, كجواىر الدرر )صٜ/ٔ( ينظر: مقدمة الفتاكل الفقهية )ٗ)

 .(ٜٓٔ/ٔ(, كالبدر الطالع )ٕٗ٘/ٓٔ(, كشذرات الذىب )ٜٕ٘السافر )ص
 ب(.  ٕ(, كنفائس الدرر )ؿٜٔ( ينظر: جواىر الدرر )ص٘)
 (.ٜ/ٔ( ينظر: مقدمة الفتاكل الفقهية )ٙ)
 /أ(.  ٕٕ( معجم شيوخ ابن حجر )ؿٚ)
 (. ٓٚ/ ٗ(  ينظر: الضوء الالمع ألىل القرف التاسع )ٛ)
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 . (ٔ)سعُت كٙتامنائة للهجرةتسع كت سنة كلدكذكر بعضهم أف ابن حجر 
 .(ٕ)سنة إحدل عشرة كتسعمائة للهجرةكقيل: 

 ككال القولُت مناؼ ١تا ذكره عن نفسو كما أثبتو عنو تالميذه.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 (.ٙٗٔ/ٔ(, كىدية العارفُت )ٖٖٚ/ٔ(, كفهرس الفهارس )ٚٙ/ٖٗنظر: تاج العركس )ي( ٔ)
 (.ٔٔٔ/ٖنظر: الكواكب السائرة )ي( ٕ)
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 :المطلب الثاني
  (ٔ)نشأتو

حفظ القرآف ه, فىو صغَت, فكفلو جدّ أبوه ك يف ٤تّلة أيب ا٢تيتم, كمات  نشأ ابن حجر 
 شيخا أبيو:من ا١تنهاج, مُثَّ مات جده فكفلو ككثَتان 

  .(ٕ)٤تمد السركم ابن أيب اٟتمائل مشس الدين
  .(ٖ)الدين الشناكممشس ك 
طنطا نقلو من بلده ٤تلة أيب ا٢تيتم إذل , فبالغ ابن أيب اٟتمائل يف كصاية تلميذه الشناكم بوك 

ىر أكؿ سنة أربع امع األز اٞتاستقر بو اٟتاؿ يف حيث ا١تسجد األٛتدم, مث إذل القاىرة ف
 كعشرين كتسعمائة. 

لرجل صاحل من تالمذتو, فحفظو حفظان بليغان, كأقرأه منت ا١تنهاج كغَته, الشناكم مُثَّ سلَّمو  
 كٚتعو بعلماء مصر مع صغر سنو, فأخذ عن تالمذة اٟتافظ ابن حجر العسقالين 

  كغَتىم.
 السنباطي, عبداٟتق الزيٍت الشيخك  األنصارم, زكريا القاضي اإلسالـ شيخ عن كأخذ

الضَتكطي, كأجازكه يف اإلفتاء كالتدريس  كالشمس كالطبالكم, السمهودم, كالشمس
 .منو مره دكف العشرين من غَت سؤاؿكع
 ,كفركعو ,الفقو كأصوؿ ,لكالـا كعلم ,كاٟتديث ,التفسَتك العلـو من كثَت يف برعقد ك 

 كالتصوؼ. ,كا١تنطق ,كالبياف عاينكا١ت ,كالصرؼ ,كالنحو ,كاٟتساب ,كالفرائض
  تزكج بإٟتاح من شيخو الشناكم سنة اثنتُت كثالثُت كتسعمائة.

   آخر سنة ثالث كثالثُت كتسعمائة.حج يفتردد على مكة حاجا كمعتمرا ف
                                                 

 ( ٖ/ ٔ( ينظر: الفتاكل الفقهية الكربل )ٔ)
ينظر:  ق(.٤ٜٖٕتمد السركم ا١تشهور بابن أيب اٟتمائل, فقيو شافعي, ت)مشس الدين ( ىو:  ٕ)

 (. ٜٕ٘/ ٓٔشذرات الذىب يف أخبار من ذىب: )
ق(. ينظر: الفتاكل الفقهية ٕٖٜ)عن ٤تمد بن أيب اٟتمائل السركم ت ( ىو: ٤تمد الشناكم, أخذٖ)

 (. ٜٚ/ ٔ(, كالكواكب السائرة: )ٖ/ ٔالكربل )
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  تسعمائة.مُثَّ حج مرة أخرل بعيالو سنة أربعُت ك 
  . أف تويفإذل  يؤلف كيفيت كيدرس العهدٔتكة من ذلك  كاستقر
 بعض فأخذه شرحو يف كشرع البن ا١تقرئ الركض اختصر إذل مكة أنو انتقالو سببككاف 
مكة, كلقد لقي من األذل  إذل فانتقل حزنو كاشتد األمر, عليو فعظم كأعدمو اٟتساد

 .(ٔ)كا١تشقة كاٞتوع الشيء الكثَت, فصرب فكفاه ا شر ا١تؤذين
اكنها أفضل الصالة كالسالـ, كألف يف إحدل كقد تكررت زياراتو للمدينة النبوية على س

))  .(ٕ) زياراتو كتابو )) اٞتوىر ا١تنظم يف زيارة القرب ا١تكـر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

(, كجواىر الدرر ٜ/ٔب(, كمقدمة الفتاكل الفقهية )ٖٔ( ينظر: معجم شيوخ ابن حجر)ؿٔ)
(, ٔٔ/ٖ(, الكواكب السائرة )ٕٛ٘ب(, كالنور السافر )صٕ(, كنفائس الدرر )ؿٜٔ)ص

 (.ٜٓٔ/ٔطالع )(, كالبدر الٕٗ٘/ٓٔكشذرات الذىب )
 (.ٕ( ينظر: اٞتوىر ا١تنظم يف زيارة القرب ا١تكـر )ص: ٕ)
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 المطلب الثالث
 شيوخو:

 منذ نعومة أظافره, حيث نشأ يف بيت علم كفضل, لعلم يف ٖتصيل ا بدأ ابن حجر 
بدأ يف رحالت لوغو سن الرشد, مُثَّ ـ قبل بو كدرس مبادئ العل ,حفظ القرآففكفلو جدَّه, ك 

كتلقى عن أكابر , كإذل اٞتامع األزىر التحصيل, فانتقل إذل طنطا حيث اٞتامع األٛتدم,
عدة مرات كدل تنقل أىل العلم, كمنهم تالميذ ابن حجر العسقالين, كتردد على اٟتجاز 

 صر.أف جل شيوخو كانوا من م -كا أعلم-ا١تصادر لو رحالت أخرل, فيظهر 
 أىم شيوخو الذين أشاد هبم يف مصنفاتو:من ك 
 .(1)زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا األنصاريشيخ اإلسالم  -ٔ

الشرؼ السبكي, كاٟتجازم, ك أخذ العلم على البلقيٍت ك ُكِلَد سنة ست كعشرين كٙتامنائة, 
كشرح  ,صنَّف التَّصانيف النَّافعة منها: شرح الركضك كابن حجر العسقالين كغَتىم, 

 سنة ٜتس كعشرين كتسعمائة.   البهجة, كشرح ألفية العراقي كغَت ذلك, تويف
              د عليو ا١تؤلف يف ىذا الشرح كثَتا حيث قاؿ يف مقدمتو: "كضممت إليهما ماعتكقد 

من مؤلفات شيخنا شيخ اإلسالـ زكريا سقى ا عهده  -اٞتوجرمشرح أم: اإلسعاد, ك  -
 .(ٕ)"لو الصدر... كغَته ما ينشرح 

 .(3)عبد الحق بن محمد بن عبد الحق السنباطي القاىري، الشافعياإلمام   -2
كاٞتالؿ الي كابن ا٢تماـ, كالبدر   كأخذ عن خلق كثَتُكِلَد سنة اثنتُت كأربعُت كٙتامنائة, 

 , تويف سنة إحدل كثالثُت كتسعمائة.غَتىم, توذل التَّدريس كاإلفتاءالبغدادم ك 
 

                                                 

(, كالنور السافر ٖٔٔ(, كنظم العقياف )صٕٜٛ, رقم:ٖٕٗ/ٖ( ينظر: الضوء الالمع )ٔ)
 (.٘ٚٔ, رقم:ٕٕ٘/ٔ(, كالبدر الطالع )ٙٛٔ/ٓٔ(, كشذرات الذىب )ٔٔٔ)ص

 /أ(.ٕ( مقدمة اإلمداد )ؿٕ)
(, كالنور ٚٔٔ, رقم:ٖٚ/ٗ/أ(, كالضوء الالمع )ٕٕحجر ا٢تيتمي )ؿ ( ينظر: معجم شيوخ ابنٖ)

 (.ٕٛٗ/ٓٔ(, شذرات الذىب )ٕٕٕ/ٔ(, كالكواكب السائرة )ٔٗٔالسافر )ص
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 .(ٔ)مس الدين محمد بن شعبان الضيروطي المصري الشافعيش -3
ُكِلَد سنة سبع كٙتامنائة, أخذ العلم عن ٚتاعة منهم: الشهاب أٛتد ا١تغريب, كنور الدين 
الي, كلـز الكماؿ ابن أيب شريف, مُثَّ رحل إذل دمشق كحلب, كأخذ عنو هبا ٚتاعة من 

  إذل القاىرة, كتويف هبا سنة تسع كأربعُت كتسعمائة.أىلها منهم: ابن اٟتنبلي كغَته, مُثَّ عاد 
 .(ٕ)أبو الحسن علي بن جالل الدين البكري الشافعي، وقيل اسمو محمد -4

اشتغل بالتَّأليف ك أخذ الفقو عن القاضي زكريا األنصارم, كالربىاف بن أيب شريف, كغَتمها, 
, كشرح العباب كغَت ذلك, فصنَّف التَّصانيف الكثَتة منها: شرح ا١تنهاج, كشرح الركض

 تويف بالقاىرة سنة اثنُت كٜتسُت كتسعمائة.
 .(ٖ)شمس الدين الحطاب المالكي -5

من مؤلفاتو:  , ا١تكي ا١تولد كالقرارالرعيٍت, األندلسي, أبو عبد ا ٤تمَّد بن ٤تمَّد اٟتطاب 
يف مسائل مواىب اٞتليل شرح ٥تتصر خليل, كقرة العُت بشرح الورقات, كٖترمي الكالـ 

 .تسعمائة كأربع كٜتسُتااللتزاـ, كأخذ عنو ابن حجر ا٢تيتمي النحو كالصرؼ, تويف سنة 
 .(ٗ)الرملي المنوفي األنصاري الشافعيبن حمزه أحمد  الرمليشهاب ال -6

لو أحد األجالء من تالمذة القاضي زكريا األنصارم, أذف لو يف إصالح مؤلفاتو يف حياتو, 
لزبد يف الفقو, كأخذ عنو كلده سيدم ٤تمد, كا٠تطيب الشربيٍت, صفوة ا شرح عظيم على

تويف سنة كأجاز ابن حجر باإلفتاء كالتدريس كىو دكف العشرين, كالشهاب الغزم, كغَتىم, 
 سبع كٜتسُت كتسعمائة.

 

                                                 

 (.ٜٜٖ/ٓٔ(, كشذرات الذىب: )ٖ٘/ٕ( الكواكب السائرة )ٔ)
 .(ٕٛٓ/ٚ(, كمعجم ا١تؤلفُت )٘ٗٚ/ٔ(, كىدية العارفُت )ٕٜٔ/ٕ( ينظر: الكواكب السائرة )ٕ)
(, ك شجرة ٗ/ٔ/ب(, كالفتاكل الفقهية الكربل: )ٜٖ( انظر: معجم شيوخ ابن حجر ا٢تيتمي )ؿٖ)

 (.ٜٖٛ/ ٔالنور الزكية يف طبقات ا١تالكية )
(, كالبدر الطالع ٗ٘ٗ/ٓٔ(, كشذرات الذىب )ٜ/ٔ( ينظر: مقدمة الفتاكل الكربل: )ٗ)

 (.ٕٕٗ/ٔ(, كمعجم ا١تؤلفُت )ٜٓٔ/ٔ)
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 .(ٔ)محمد بن سالم بن علي الطبالوي الشافعي -7
ا, لو مصنَّفات منها: شرح زكريا األنصارم كالسيوطي كغَتمه من تالميذ شيخ اإلسالـ

 اٟتاكم الصغَت للقزكيٍت, كشرح على صحيح البخارم, تويف سنة ست كستُت كتسعمائة.
 .(ٕ)محمد عبد اهلل بن علي الشنشوري المصري الشافعي -8

أبو عبد ا مشس الدين ٤تمد بن عبد ا بن علي الشنشورم ا١تصرم الشافعي, مولده سنة 
ة, كأخذ عن اٞتالؿ السيوطي, كالقاضي زكريا, كالسعد الذىيب, كالكماؿ ٙتاف كٙتانُت كٙتامنائ

 .كتويف سنة ثالث كٙتانُت كتسعمائة ,الطويل, كالنور الي, كلو مؤلفات يف الفرائض
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 (.ٚٔ/ٓٔ(, كمعجم ا١تؤلفُت )ٕٚٗ/ٕ(, كىدية العارفُت )ٕٖ/ٕسائرة )( ينظر: الكواكب الٔ)
 (.ٜٖٕ/ٙ(, كاألعالـ  )ٛٚ٘/ٓٔ(, كشذرات الذىب )ٖٚ/ٕ( ينظر: الكواكب السائرة )ٕ)
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 :المطلب الرابع
 تالميذه

 العلم بعد أف ٘تكن كتضلع من ٥تتلف العلـو كأذف لو شيوخو يف لبثّ  جلس ابن حجر 
اإلفتاء كالتدريس, فأقبل عليو الطالب من كل حدب كصوب, فأخذ عنو ٚتلة من أىل 

ازدحم عليو  -حرسها ا تعاذل -العلم كىو ال زاؿ ٔتصر, ك١تا استقر بو ا١تقاـ ٔتكة ا١تكرمة 
 ا١تختلفة, كانتفع بو خلق كثَت, كتصدر بو ٚتلة من العلماء.طلبة العلم لتحصيل العلـو 

عنو من ال حيصى كثرة, كازدحم الناس على األخذ منو, كافتخركا  اد: "أخذقاؿ ابن العم
 .(ٔ)باالنتساب إليو"

الفاكهي: "فقصده األئمة كغَتىم بالفتاكل من سائر األقاليم ا١تشهورة؛ عنو تلميذه كقاؿ 
ِلَما اشتهر من حديث فضلو عندىم, من كل طريق صحيحة مأثورة, كمصر كالشاـ كحلب 

 .(ٕ) كالبصرة ك٧تد كاألحساء كالبحرين كاليمن كالسواحل,..." كبالد األكراد
 ومن أبرز تالميذه:

 .(ٖ)عبد الرحمن بن عمر بن أحمد بن عثمان العمودي الشافعي -1
ُكِلَد ٔتكة ا١تكرمة, كأخذ عن الشهاب ابن حجر, كالشيخ أيب اٟتسن البكرم كغَتمها, حفظ 

حاشية على اإلرشاد, ككاف أراد ٤توىا فمنعو  اإلرشاد يف الفقو, كلو تصانيف كثَتة منها:
شيخو الشهاب ابن حجر من ذلك, كىو الذم  طلب من الشهاب ابن حجر أف يشرح 

 سنة ستُت كتسعمائة.  تويف٥تتصر الفقيو عبد ا بافاضل يف الفقو, 
 
 
 

                                                 

 (.ٖٗ٘/ٓٔ( ينظر: شذرات الذىب )ٔ)
 (.ٚ/ٔ( ينظر: مقدمة الفتاكل الفقهية )ٕ)
(, ٘ٗ٘/ٔ(, كىدية العارفُت )ٜٓ٘/ٓٔ(, كشذرات الذىب )ٜٖٕ( ينظر: النور السافر )صٖ)

 (.ٓٙٔ/٘كمعجم ا١تؤلفُت )
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 .(ٔ)عبد القادر بن أحمد بن علي الفاكهي المكي -2
كلو تصانيف   الـز ابن حجر كأكثر عنو يف الفقو, مة,كاف من أعياف العلماء ٔتكة ا١تكر 

كثَتة, منها: شرحاف على البداية للغزارل, ككتاب شرح منهج القاضي زكريا األنصارم, 
 فضائل شيخو ابن حجر ا٢تيتمي, مات يف اثنُت كٙتانُت كتسعمائة. كألف رسالة يف

 .(ٕ)سعيد سلطاني الحبشي الحنفي -3
, ككاف  ُكِلَد بأٛتد آباد, ككاف  على ا١تذىب اٟتنفي, ككاف فقيهان, مشاركان يف كثَت من العلـو

كثَت العبادة, ك١تا حج قرأ على الشهاب ابن حجر ا٢تيتمي, ككاف أمراء اٞتيوش حيًتمونو, 
كجعلوا لو معلومان يوازم ٜتسة عشر ألف دينار, تويف بأٛتد آباد سنة أربع كٙتانُت 

 كتسعمائة.
 .(ٖ)ملقب بملك المحدثينمحمد طاىر الهندي، ال -4

, لو يف رحلتو للحج أخذ عن الشيخ حسن البكر, كالشيخ ابن حجر ا٢تيتمي, كغَتمها
 أطاؿ يف الردمنها: ٣تمع أْتار األنوار يف غرائب التنزيل كلطائف األخبار,  كثَتةتصانيف  

كٙتانُت  , كجـز ٓتركجهم من الدين, فاحتالوا عليو فقتلوه سنة ستالرافضة كحذَّر منهمعلى 
 كتسعمائة.

 .(ٗ)محمد بن أحمد بن علي الفاكهي المكي الحنبلي، أبو السعادات -5
تتلمذ على عدد من العلماء منهم: أبو اٟتسن البكرم, كابن من فقهاء ا١تذاىب األربعة,  

شرح ٥تتصر حجر ا٢تيتمي ك٤تمد اٟتطاب كغَتىم, لو تصانيف كثَتة منها: نور األبصار 
 رسالة يف اللغة, تويف با٢تند يف سنة اثنتُت كتسعُت كتسعمائة.ك , الشافعي الفقويف األنوار 

 

                                                 

(, ٕٛ٘/ٓٔ(, كشذرات الذىب )ٜٙٔ/ٖ(, كالكواكب السائرة )ٖٙٔ( ينظر: النور السافر )صٔ)
 (.ٕٕٗ, رقم:ٖٓٙ/ٔكالبدر الطالع )

 (.ٕٜ٘/ٓٔ(, كشذرات الذىب )ٕٖٓ( ينظر: النور السافر )صٕ)
 (.ٔٓٙ/ٓٔات الذىب )(, كشذر ٖٕٖ( ينظر: النور السافر )صٖ)
 (.ٜٕٛ/ٛ(, كمعجم ا١تؤلفُت )ٕٛٙ/ٓٔ(, كشذرات الذىب )ٖٖٙ( ينظر: النور السافر )صٗ)
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 .(ٔ)أحمد بن قاسم العبادي القاىري، الشافعي -6
, أخذ العلم عن الشيخ ناصر الدين اللقاين, كشهاب الدين الربلسي ك  برع يف كثَت من العلـو

شيخ ٤تمد بن داكد ا١تعركؼ بعمَتة, كعن العالمة قطب الدين الصفوم, كعنو أخذ ال
منها: حاشية على شرح ٚتع اٞتوامع, كعن ابن حجر ا٢تيتمي, كلو مصنفات ا١تقدسي, 

, تويف سنة أربع كتسعُت ٖتفة اتاج البن حجركحاشية على الورقات, كحاشية على 
 كتسعمائة.

 .(ٕ)الشيخ مال علي قاري بن سلطان بن محمد الهروي الحنفي -7
كالسيد زكريا اٟتسيٍت, كأٛتد بن حجر  ,أيب اٟتسن البكرم رحل إذل مكة كأخذ هبا عن

منها: شرح ا١تشكاة,  لو مصنفات يف ٥تتلف الفنوف, برع يف علـو شىتا٢تيتمي, كغَتىم, 
 , كغَت ذلك, تويف يف سنة أربع عشرة كألف كدفن با١تعالة.الشاطبيةكشرح الشمائل, كشرح 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 (.ٖٙٙ/ٓٔ(, كشذرات الذىب )ٕٗٔ/ٖ( ينظر: الكواكب السائرة )ٔ)
(, كإيضػػاح ا١تكنػػوف يف الػػذيل علػػى ٘ٗٗ/ٔ( ينظػػر: : كشػػف الظنػػوف عػػن أسػػامي الكتػػب كالفنػػوف: )ٕ)

 (.  ٕٔ/ٔكشف الظنوف: )
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 سالخامالمطلب 
 يعقيدتو ومذىبو الفقه

 عقيدتو: -أ
كتبو   لقد كفى ابن حجر الباحثُت مؤنة البحث عن عقيدتو كمذىبو, فقد صرح يف كثَت من

 ما يلي: , كيدؿ على ذلككرسائلو بأنو أشعرم شافعي
فقاؿ يف آخر معجم شيوخو:  تصرحيو يف كثَت من مصنفاتو بأفصح عبارة عن عقيدتو, : أولً 

بن ٤تمد بن ٤تمد بن علي السلمنيت أصالن, قاؿ ذلك ككتبو فقَت عفو ربو ... أٛتد "
 , كالوائليعقيدة كاألشعرم ,, كالصويف اٞتنيدم إرشادان كمنشأن  بان رْ كا٢تيتمي مولدان, كاألزىرم مَ 

 .(ٔ)السَّعدم نسبان"
حصر أىل السنة كاٞتماعة يف أتباع أيب اٟتسن األشعرم كأيب منصور ا١تاتريدم, بل  ثانياً: 

 .م كيرل أهنم ا١تبتدعة أىل الزيغ كالضالؿكاف يتحامل على ٥تالفيه
-يف كتابو الزكاجر عن اقًتاؼ الكبائر عند الكالـ على الكبَتة اٟتادية كالستوف    قاؿ

كا١تراد بالسنة ما عليو إماما أىل السنة كاٞتماعة الشيخ أبو اٟتسن األشعرم  :-ترؾ السنة
ا١تبتدعة ا١تخالفة العتقاد ىذين كأبو منصور ا١تاتريدم, كالبدعة ما عليو فرقة من فرؽ 

 .(ٕ)اإلمامُت كٚتيع أتباعهما
 
 
 
 
 
 

                                                 

 ب(.ٓٛ( ينظر: معجم شيوخ ابن حجر )ؿٔ)
 (.ٕٗٔ/ٔ( ينظر: الزكاجر عن اقًتاؼ الكبائر )ٕ)
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تباع أيب اٟتسن لذين ىم أىل السنة كاٞتماعة كىم أ" ... كىؤالء ىم العلماء, ا : كقاؿ
 .(ٔ)األشعرم كأيب منصور ا١تاتريدم

: "كا١تراد بأصحاب البدع من كاف على خالؼ ما عليو إماما أىل السنة  كقاؿ
 .(ٕ)ة, كا١تراد هبم أتباع أيب اٟتسن األشعرم كأيب منصور ا١تاتريدم إمامي أىل السنة"كاٞتماع

من طعن يف بعض األشاعرة كأيب اٟتسن كأيب إسحاؽ األشعريُت كغَتىم,   ك١تا سئل
هم بنصرة مقاؿ: "بل ىم الدين, كفحوؿ علماء ا١تسلمُت, فيجب االقتداء هبم؛ لقيا

 .(ٖ)الشريعة"
 :من ا٠تلف)يريد أىل السنة( كىم الذم بُت أيدينا "اإلمداد بشرح اإلرشاد": كقاؿ يف كتابو 

 .(ٗ)كأبو منصور ا١تاتريدم كأتباعهما اإلماـ أبو اٟتسن األشعرم
"ككالنص حكم العقل تقريره ١تذىب األشاعرة يف آيات الصفات كأحاديثها كقولو:  :ثالثاً 

رد فيو نص, بل لو كرد النص ٓتالفو كجب القطعي, فاالعتقاد ا١تستند إليو صحيح, كإف دل ي
تأكيل النص إليو, كآيات الصفات كأحاديثها, إذ ظاىرىا ٤تاؿ على ا تعاذل عقالن, فوجب 

 .(٘)صرفها عنو بتأكيلها ٔتا يوافق العقل"
 
 
 
 
 

                                                 

 (.ٗٙٙينظر: ا١تنح ا١تكية )ص  (ٔ)
 (.ٕٓٛ( ينظر: الفتاكل اٟتديثية )صٕ)
 (.ٕ٘ٓ( ينظر: الفتاكل اٟتديثية )صٖ)
 (.ٕٗٙفصل يف صالة اٞتماعة ) ( ينظر ٗ)
 (.ٕٓٗ( ينظر: ا١تنح ا١تكية )ص٘)
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ٖتاملو على ا١تخالفُت لألشاعرة يف ا١تعتقد من أىل السنة كشيخ اإلسالـ كتلميذه ابن : رابعاً 
 .(ٔ), فقد تربأ كحذر من عقيدهتما كمصنفاهتما, كناؿ من قدرمها-رٛتهما ا-م القي

لميذه كعندما سئل عن عقائد اٟتنابلة  قاؿ: "إياؾ أف تصغي إذل ما يف كتب ابن تيمية كت
 .(ٕ)"ابن القيم اٞتوزية كغَتمها

                                                 

 (.ٗٔٔ( ينظر: الفتاكل اٟتديثية )صٔ)
 (.ٖٕٓ( ينظر: الفتاكل اٟتديثية )صٕ)
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 مذىبو الفقهي: -ب
ذىبو يف كثَت من مصنفاتو يعترب ابن حجر من أئمة الشافعية ا١تتأخرين, كقد صرح ٔت

ككاف ينتصر لو كثَتا إذا َعنَّ لو , ككضع مصنفات كثَتة يف مذىبو الفقو الشافعي, (ٔ)كآرائو
, بل عدكه من ٤تققي (ٕ)اتفقت مصادر ترٚتتو على أنو كاف شافعي ا١تذىبا٠تالؼ, كما 

 ا١تذىب الذين يرجع إليهم.
, خصوصان  فقو الشافعي, كصنَّف التَّصانيف كقاؿ الشوكاين: "كبرع يف ٚتيع العلـو

 .(ٖ)اٟتسنة"
كقاؿ العيدركس: "شيخ اإلسالـ, خا٘تة أىل الفتيا كالتدريس, ناشر علـو ٤تمد بن إدريس 

 .(ٗ)اٟتافظ شهاب الدين أبو العباس أٛتد بن حجر ا٢تيتمي السعدم األنصارم"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 ب(.ٖٔ( ينظر: معجم شيوخ ابن حجر)ؿٔ)
(, ٕٛ٘(, كالنور السافر )صٜٔ(, كجواىر الدرر )صٛ/ٔينظر: مقدمة الفتاكل الفقهية )(ٕ) 

كىدية  (,ٜٓٔ/ٔ(, كالبدر الطالع )ٔٗ٘/ٓٔ(, كشذرات الذىب )ٔٔٔ/ٖكالكواكب السائرة )
 (.ٕ٘ٔ/ٕ(, كمعجم ا١تؤلفُت )ٙٗٔ/ٔالعارفُت )

 (.ٜٓٔ/ٔ( ينظر: البدر الطالع )ٖ)
 (.ٕٛ٘( ينظر: النور السافر )صٗ)
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 المطلب السادس
 مكانتو العلمية وثناء العلماء عليو

 و العلمية:مكانت
شيخ عصره يف اٟتجاز كمصر, كذاع صيتو يف كل ناحية, كتصدر عنو   كاف ابن حجر 

فنوف, فعظمت مكانتو كقويت مهابتو, ككاف السالطُت كثَت من العلماء يف ٥تتلف ال
كاألمراء العثمانيُت جيلونو كيرجعوف إليو, كيكاتبهم, كيعترب قولو فيصال يف النزاع كفض 

 .(ٔ)ف البلداف آنذاؾا٠تصومات يف ٥تتل
يستضيفونو  -ٞتاللة قدره كمكانتو -ككاف حيضر ٣تالسو كدركسو بعض الوزراء, بل كانوا 

 .(ٕ)١تناز٢تم
 ثناء العلماء عليو:

كاتفق معظم شيوخو كطالبو  ,ثناء حسنا أثٌت كثَت من العلماء على ابن حجر 
 كأخالقو.  كمعاصركه, ككل من ترجم لو على الثناء اٞتميل عليو يف علمو

قاؿ العيدركس عند ترٚتتو البن حجر: "كاحد العصر كثاين القطر, كثالث الشمس كالبدر, 
من أقسمت ا١تشكالت أف ال تتضح إال لديو, كأكدت ا١تعضالت آليتها أف ال تتجلى إال 

 .(ٖ)عليو, السيما كيف اٟتجاز عليها حجر, كال عجب فإنو ا١تسمى بابن حجر"
 

                                                 

ق جرل إصالح سقف الكعبة ٠تلل كقع يف السقف, فجمع الشريف ٜٜ٘من ذلك أنو يف سنة (ٔ) 
فوا يف جوازه, حىت حسم ابن أبو مني أعياف مكة باٟتطيم من ٥تتلف ا١تذاىب الفقهية فتنازعوا كاختل

حجر النزاع بتأليفو كتاب ا١تناىل العذبة يف إصالح ما كىى من الكعبة. ينظر: منائح الكـر يف أخبار 
 (.  ٖٓٗ-ٖٖٚمكة كالبيت ككالة اٟتـر )ص: 

ق شرع يف قراءة كتاب الشفا للقاضي عياض يف ٖٜٗففي ظهر يـو اٞتمعة ثاين عشر رمضاف (ٕ) 
األعظم آصف خاف كذلك ٔتنزلو كسكنو بسؤالو لو عقيب سؤاؿ العالمة اٟتطاب حضرة كزير ا٢تند 

 (.ٗٙٙا١تالكي, ككافقو. ينظر: نيل ا١تٌت بذيل بلوغ القرل لتكملة إٖتاؼ الورل )ص: 
 (.ٜٕ٘( ينظر: النور السافر )صٖ)
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 .(ٔ)زاىدان متقلالن على طريقة السلف" كقاؿ الشوكاين: "كاف
 كقاؿ العيدركس: "ككاف ْتران يف علم الفقو كٖتقيقو, ال تكدره الدالء, كإماـ اٟترمُت كما

 .(ٕ)أٚتع على ذلك العارفوف"
كقاؿ الفاكهي: "ككاف ٦تن انتشر فتواه شرقان كغربان كعجمان كعربان, سيدنا كشيخنا اإلماـ 

حر اٟتجة الفهامة, مفيت ا١تسلمُت, صدر ا١تدرسُت, بقية اجملتهدين, العادل العالمة اٟترب الب
 .(ٖ)بركة بالد ا األمُت أٛتد شهاب الدين ابن حجر الشافعي"

كقاؿ ابن العماد: "كباٞتملة فقد كاف شيخ اإلسالـ خا٘تة العلماء, ْتران ال تكدره 
 .(ٗ)الدالء"

كقاؿ ا٠تفاجي: "إف حدَّث عن الفقو كاٟتديث دل تتقرَّط اآلذاف ٔتثل أخباره يف القدمي 
 .(٘)كاٟتديث"

"إماـ الزماف, ككاحد العصر, كنادرة الدىر,...قد بلغ من السيادة هناية  كقاؿ السيفي:
يقصد  الكماؿ, اعًتؼ بسمو حالو ا١تعاند كا١تعادم,اآلماؿ, كرقى إذل أعلى درجات 

ل الدينية من كل فج عميق, كتأتيو ا١تشكالت مقفلة فتعود بفتح مبُت ككجو طليق, بالفتاك 
 . (ٙ)تقسم العويصات أف ال تتضح إال لديو"

 
 
 
 

                                                 

 (.ٜٓٔ/ٔ( ينظر: البدر الطالع )ٔ)
 (.ٕٛ٘( ينظر: النور السافر )صٕ)
 (.ٚ/ٔالفتاكل الفقهية )( ينظر: مقدمة ٖ)
 (.ٖٗ٘/ٓٔ( ينظر: شذرات الذىب )ٗ)
 (.ٖ٘ٗ( ينظر: رحيانة األلبا )ص٘)

 أ(.ٕينظر: نفائس الدرر )ؿ  (ٙ)
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 المطلب السابع
 آثاره العلمية:

-كاف لتلك النشأة كالتحصيل ا١تبكر األثر الكبَت يف ظهور ا١تصنَّفات الكثَتة البن حجر 
مشاخيو باإلفتاء كالتدريس كالتَّصنيف يف سن مبكرة, , إضافة أنو أذف لو أكابر -

أف لو أثر من ٜتسُت  (ٔ)فصنَّف التَّصانيف الكثَتة يف فنوف متعددة, كقد ذكر الفاكهي
مؤلفان, بل أف مؤلفاتو تزيد على ذلك, كقد ذكر بعض الباحثُت أكثر من مائة مؤَّلف, فهو 

 . (ٕ)من ا١تكثرين يف التَّصنيف
. كمن ىذه (ٖ)كس: "مصنفاتو يف العصر آية يعجز اإلتياف ٔتثلها ا١تعاصركف"قاؿ عنو العيدر  

 ا١تصنفات:
 , كسيأيت الكالـ عنو.الذم بُت أيدينااإلمداد بشرح اإلرشاد, كىو الكتاب -ٔ
فتح اٞتواد شرح اإلرشاد, كىو مطبوع, كىو شرح اإلرشاد البن ا١تقرلء, كيسمى بالشرح -ٕ

 رحو الكبَت ا١تعركؼ باإلمداد.الصغَت, كىو شرح ٥تتصر من ش
اإليعاب شرح العباب, كدل يكملو, ٚتع فيو ا١تذىب ٚتعان دل يسبق إليو, مع غاية من -ٖ

, كىو (ٗ)التحرير كالتدقيق كالتنقيح, مستوعبان ١تا يف كتب ا١تذىب مع بياف الراجح
 .(٘)٥تطوط

                                                 

 (.ٔٔ/ٔ( ينظر: مقدمة الفتاكل الفقهية )ٔ)
أ(, ٖ(, كنفائس الدرر )ؿٕٕ(, كجواىر الدرر )صٔٔ/ٔ( ينظر: مقدمة الفتاكل الفقهية )ٕ)

(, كاألعالـ  ٜ/ٔ(, كالبدر الطالع )ٖٗ٘/ٓٔ(, كشذرات الذىب )ٕٔٔ/ٖكالكواكب السائرة )
(, كابن حجر ٜٔٔ(, كابن حجر ا٢تيتمي للجزار )صٕ٘ٔ/ٕ(, كمعجم ا١تؤلفُت )ٖٕٗ/ٔ)

 (.ٛٗ(, كاإلماـ ابن حجر كأثره يف الفقو الشافعي )صٕٓٔكجهوده يف الكتابة التارخيية )ص
 (.ٜٕ٘( ينظر: النور السافر )صٖ)
 (.ٖ٘أ(, كابن حجر ا٢تيتمي للجزار )صٖ: نفائس الدرر )ؿ( ينظرٗ)
, ٕٚٛٚ/ٜٗٔ, ٙٚٙ٘/ٗ٘ٚ( يوجد منو نسخة با١تكتبة األزىرية بالقاىرة برقم:)٘)

ٕٛٔ٘/ٕٜٗٛٗ.) 
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ان, كقد كضعت ٖتفة اتاج بشرح ا١تنهاج, كعليو مدار الفتول يف حضرموت خصوص-ٗ
عليو اٟتواشي العديدة, كاعتٌت بو علماء الشافعية كاختصره البعض, كحشَّى عليو البعض, 

 كىو مطبوع.
ا١تنهج القومي بشرح مسائل التعليم, كىو عبارة عن شرح للمقدمة اٟتضرمية, ألَّفو بطلب -٘

شية اٞترىزم, من الفقيو عبد الرٛتن العمودم, ككضعت عليو اٟتواشي كالتعليقات منها: حا
 كحواشي ا١تدينة الكربل, كىو مطبوع.

٥تتصر الركض كشرحو, كدل يتمو بل كصل فيو إذل صالة ا١تسافر, ألَّفو يف مصر قبل -ٙ
انتقالو إذل مكة, كشرحو شرحان مستوعبان ١تا يف شرح الركض كاٞتواىر, ككثَت من شركح 

 .(ٔ)و خربا١تنهاج كاألنوار, فأخذه بعض اٟتساد كأعدمو, فلم يظهر ل
 , كدل أقف عليو.(ٕ)شرح ٥تتصر أيب اٟتسن البكر يف الفقو-ٚ
حاشية اإليضاح يف ا١تناسك على كتاب اإليضاح يف مناسك اٟتج كالعمرة لإلماـ -ٛ

 النوكم, كىو مطبوع.
الفتاكل الفقهية الكربل على مذىب اإلماـ الشافعي, ٚتعها تلميذه الشيخ عبد القادر  -ٜ

يشتمل على نفائس من الفتاكل اررة, كقد أفردت بعض ىذه ا١تسائل بن أٛتد الفاكهي, ك 
 بكتب مستقلة, كىو مطبوع.

 حاشية على فتح اٞتواد بشرح اإلرشاد, مطبوع مع فتح اٞتواد. -ٓٔ
 ا١تناىل العذبة يف إصالح ما َكَىي من الكعبة, كىو مطبوع. -ٔٔ
 إٖتاؼ أىل اإلسالـ ٓتصوصيات الصياـ, مطبوع.-ٕٔ
 ؼ الوسائل إذل فهم الشمائل, مطبوع.أشر -ٖٔ
 اإلعالـ بقواطع اإلسالـ, مطبوع.-ٗٔ
 اإليضاح كالبياف ٔتا جاء  يف ليلة النصف  من شعباف, ٥تطوط.-٘ٔ
 .-رضي ا عنو-تطهَت اٞتناف كاللساف عن التفوه بثلب معاكية بن أيب سفياف -ٙٔ

                                                 

 (.ٖ٘أ(, كابن حجر ا٢تيتمي للجزار )صٖ(, كنفائس الدرر )ؿٜٓٔ/ٔ( ينظر:  البدر الطالع )ٔ)
 (.ٖٗ٘/ٓٔ( ينظر: شذرات الذىب )ٕ)
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ٔٚ-,  مطبوع. اٞتوىر ا١تنظم يف زيارة القرب الشريف النبوم ا١تكـر
 كف الرعاع عن ٤ترمات اللهو كالسماع, كىو مطبوع.  -ٛٔ

 ا٠تَتات اٟتساف يف مناقب اإلماـ األعظم أيب حنيفة النعماف, مطبوع.-ٜٔ 
 الدر ا١تنضود يف الصالة كالسالـ على صاحب ا١تقاـ امود, مطبوع.-ٕٓ
 الزكاجر عن اقًتاؼ الكبائر, مطبوع.-ٕٔ
 على أىل البدع كالزندقة, مطبوع.الصواعق ارقة يف الرد -ٕٕ
 الفتاكل اٟتديثية. مطبوع.-ٖٕ
 .(ٕ), ٥تطوط(0)فتح اإللو بشرح ا١تشكاة,  كصل فيها إذل النصف-ٕٗ
 فتح ا١تبُت شرح األربعُت النوكية, مطبوع.-ٕ٘
 القوؿ ا١تختصر يف عالمات ا١تهدم ا١تنتظر,  مطبوع-ٕٙ
 .(ٖ)معجم شيوخ ابن حجر ا٢تيتمي, ٥تطوط-ٕٚ
 ا١تنح ا١تكية شرح ا٢تمزية, مطبوع.-ٕٛ
 إ٘تاـ النعمة الكربل على العادل ٔتولد سيد كلد آدـ, مطبوع-ٜٕ
 كمبلغ األرب يف فضائل العرب, مطبوع.-ٖٓ
 
 
 

 
 
 

                                                 

 ب(ٖينظر: نفائس الدرر )ؿ  (ٔ)
 .ٜٖٙ( يوجد منو نسخة يف مكتبة اٞتامع الكبَت بصنعاء برقم: ٕ)
 – ٗٗٔٔ( يوجد منو نسخة ٔتركز ا١تلك فيصل للبحوث كالدراسات اإلسالمية بالرياض, برقم:) ٖ)

 ؼ(.
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 المطلب الثامن
 وفاتو:

اتفقت أكثر ا١تصادر اليت ترٚتت لو بأف كفاتو كانت يف سنة أربع كسبعُت كتسعمائة 
 .(ٔ)للهجرة

 .(ٕ)ت يف سنة ثالث كسبعُت كتسعمائةكقيل أنو ما 
 أم يف سنة-لكن الصحيح األكؿ, كيدؿ لو أف العيدركس نص على ذلك فقاؿ: "كفيها  

يف رجب تويف الشيخ اإلماـ شيخ اإلسالـ خا٘تة أىل الفتيا  -كتسعمائة كسبعُت أربع
د بن كالتدريس, ناشر علـو اإلماـ ٤تمد بن إدريس اٟتافظ شهاب الدين أبو العباس أٛت

 .(ٖ)السعدم األنصارم ٔتكة كدفن با١تعالة" ا٢تيتمي٤تمد بن علي بن حجر 
كنقل تلميذه السيفي تفاصيل مرضو حىت كفاتو, فقاؿ: "ككاف ابتداء مرضو الذم مات فيو 
يف شهر رجب, فًتؾ التدريس نيفان كعشرين يومان, ككصى يـو السبت اٟتادم كالعشرين من 

الثنُت الثالث كالعشرين من الشهر ا١تذكور سنة أربع كسبعُت رجب ا١تذكور, كتويف ضحوة ا
 .(ٗ)كتسعمائة"

                                                 

(, كفهرس ٚٙ/ٖٗ(, كتاج العركس )ٕٛ٘ب(, كالنور السافر )صٙ( ينظر: نفائس الدرر )ؿٔ)
(, كابن حجر كجهوده يف الكتابة التارخيية ٙٗٔ/ٔ(, كىدية العارفُت )ٖٖٚ/ٔرس )الفها
 (.ٕٚٔ)ص

(, ٜٓٔ/ٔ(, كالبدر الطالع )ٔٗ٘/ٓٔ(, كشذرات الذىب )ٔٔٔ/ٖ( ينظر: الكواكب السائرة )ٕ)
 (.ٕ٘ٔ/ٕكمعجم ا١تؤلفُت )

 (.ٕٛ٘( ينظر: النور السافر )صٖ)
 ب(.ٕ( ينظر: نفائس الدرر )ؿٗ)
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 المبحث الثاني :
 التعريف بكتاب اإلمداد بشرح اإلرشاد 

 كفيو ٜتسة مطالب :
 المطلب األول: تحقيق اسم الكتاب و توثيق نسبتو إلى مؤلفو.
 المطلب الثاني : وصف النسخ الخطية مع إرفاق نماذج منها.

 لمطلب الثالث : منهج المؤلف في الكتاب.ا
 المطلب الرابع : أىمية الكتاب العلمية ومكانتو بين شروح اإلرشاد. 

  .المطلب الخامس: موارد الكتاب ومصطلحاتو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 67 القسم الدراسي                                                                                          اإلمداد شرح اإلرشاد البن حجر اهليتمي

 المطلب األول
 تحقيق اسم الكتاب ونسبتو إلى المؤلف

 أول: اسم الكتاب
فيما  - (ٔ)كال يف شيء من مصنفاتو األخرل يف صلبو باسم ىذا الكتابدل يصرح ا١تؤلف 

  .-كقفت عليو
)باب التيمم( بعنواف ىذا الشرح حيث  الفتاكل الفقهية الكربلصرح تلميذه يف كتابو  كقد

 .(ٕ)((كصرح بو شارح اإلرشاد يف شرحو ا١تسمى باإلمداد)) قاؿ:
سم يف براعة اال أكعز إذل ىذا , كلعل ا١تؤلف (ٖ)ترجم لوكتابعو على ىذا العنواف من 

حيث قاؿ: "اٟتمد  الذم اختص من ٞتأ إليو ٔتزايا إمداده, كحقق  طبةا٠ت االستهالؿ يف
 .(ٗ)"هإرشاد١تن خضع بُت يديو غاية 

اٟتمد  "حيث قاؿ:  فتح اٞتواديظهر أنو سلك ىذه الطريقة يف ٥تتصر اإلمداد ا١توسـو بك 
نتو على من شاء ق للتفقو يف أحكامو مع معلى ما منح من إنعامو, كفتح من إ٢تامو, ككف

 .(٘) اٟتق كأحكامو"باإلرشاد إذل معادل
ث من النسخ اليت بُت يدم كىي: ثالكرد ىذا االسم يف غالؼ  كيؤكد ىذه التسمية أنو

 نسخة ا١تكتبة امودية, كنسخة دار الكتب ا١تصرية, كنسخة مكتبة األحقاؼ.
 

                                                 

 (.ٜكره يف مقدمة فتح اٞتواد باسم الشرح الكبَت. فتح اٞتواد )ص: كقد ذ   (ٔ)
 (.ٚٙ/ ٔالفتاكل الفقهية الكربل: )  (ٕ)
منهم السيفي قاؿ عند ذكره ١تؤلفات ابن حجر: "كاليت يف الفقو شرح اإلرشاد, ا١تسمى باإلمداد   (ٖ)

 ب(. ٖيف شرح اإلرشاد, ك٥تتصره فتح اٞتواد". نفائس الدرر )ؿ
(,  كالبدر الطالع ٙٙٔ/ٕ(, كخالصة األثر )ٕٕٙب(,  النور السافر )صٖنفائس الدرر )ؿكينظر: 

 (.ٙٗٔ/ٔ(, كىدية العارفُت )ٖٕٗ/ٔ(, كاألعالـ  )ٜٓٔ/ٔ)
 أ(.ٔ/ؿٔانظر: مقدمة اإلمداد )  (ٗ)
 (.ٚ/ٔانظر: مقدمة فتح اٞتواد )  (٘)
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 .(ٔ)اإلمدادعزكىا إليو باسم تأخركف بعض النصوص مع نقل ا١تككذلك 

 ثانيا: نسبة الكتاب
صرح ا١تؤلف بنسبة ىذا الكتاب إليو يف مقدمة ٥تتصره فتح اٞتواد فقاؿ: "فقد يسر  أول:

 .(ٕ)بشرح على اإلرشاد ....أخل" -سبحانو, كلو الفضل كا١تنة -ا رل 
 بشرل الكرمي((.إذل بعض كتبو, كمنها: ))أنو أحاؿ خالؿ شرحو ىذا عدة مرات  ثانيا:
صرح تلميذه الفاكهي يف ))الفتاكل الكربل(( بنسبة ىذا الكتاب إذل شيخو ابن  ثالثا:
 .(ٖ)كما تقدـ آنفا حجر
إال ما كقع فيو صاحب  البن حجر يف نسبة ىذا الكتاب إليو  خيتلف ا١تًتٚتوف دل رابعا:

 .م منو, كىو كى؛ حيث نسبو إذل اٟتافظ ابن حجر العسقالين (ٗ)الظنوفكشف 
 :نسبو إليو من ا١تًتٚتُت لوك٦تن 

: "كانتقل إذل مكة كصنَّف هبا الكتب ا١تفيدة منها: اإلمداد كفتح حيث قاؿ الشوكاين -أ
 .(٘)اٞتواد شرحان على اإلرشاد"

: "كمن مؤلفاتو...., كشرحُت على اإلرشاد البن ا١تقرئ كبَت, حيث قاؿ العيدركس -ب
 .(ٙ)ىو ا١تسمى فتح اٞتواد"كىو ا١تسمى باإلمداد, كالصغَت ك 

ثالث من النسخ اليت بُت يدم كىي: نسخة كرد الكتاب منسوبان إليو يف غالؼ  خامسا:
 ا١تكتبة امودية, كنسخة دار الكتب ا١تصرية, كنسخة مكتبة األحقاؼ.

 كثرة كركد الكتاب يف بعض مؤلفات الشافعية منسوبان إليو, كمن ذلك:سادسا:

                                                 

, كالغرر البهية يف شرح البهجة (ٖٙٔ/ٕنظر: حاشية البجَتمي على شرح اإلقناع للشربيٍت )ي( ٔ)
 (. ٖٗٔ/ ٕالوردية )

 (.ٜفتح اٞتواد )ص:   (ٕ)
 (.ٚٙ/ ٔالفتاكل الفقهية الكربل: )  (ٖ)
 (.ٜٙ/ٔنظر: كشف الظنوف )ي  (ٗ)

 (.ٜٓٔ/ٔنظر: البدر الطالع )ي( ٘)
 (.ٕٕٙنظر: النور السافر )صي( ٙ)
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ابن حجر يف شرحو على  -أم يف األذاف للنساء-د صرَّح باإلباحة قوؿ الدمياطي: "كق -أ
  .(ٔ)با فضل كيف اإلمداد"

يف شرح اإلرشاد البن حجر كالذم يظهر يف ضبط الذكر أنو ما ندب كقوؿ اٞتمل: " -ب
 .(ٕ)"الشارع إذل التعبد بلفظو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

"...كأذاف  (. ٗٔٔ: )ص:اإلمداد يف (. كنص كالـ ابن حجرٕٔٚ/ٔنظر: إعانة الطالبُت )ي( ٔ)
 ا١ترأة للنساء فهو جائر".

مبطالت -(. كىو مطابق ١تا يف النص اقق. ٜٕٗ/ ٔ: )( حاشية اٞتمل على شرح ا١تنهجٕ)
 ( من ىذا البحث.ٜٖٙص: ) -الصالة
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 الثاني:المطلب 
 منهج المؤلف في الكتاب:

كتابو اإلمداد منت اإلرشاد يف الفقو الشافعي شرحا مطوال, كضمنو كثَتا من شرح ا١تؤلف يف  
 أمهات كأصوؿ كشركح الفقو الشافعي, كسار فيو على ا١تنهج التارل:

 :(ٔ)أول: فيما يتعلق بمحتوى الكتاب
فيو شرح اإلرشاد ٚتيع أبوب الفركع الفقهية تبعا ١تتنو, كأضاؼ باإلمداد استوعب كتاب 

يتعرض صاحب ا١تنت ١تا يتعلق حيث دل بعض األبواب, يف كتنبيهات  كتتمات اعك فر  ا١تؤلف
 .هبا

كقد استعرض فيو أغلب مسائل الفقو الشافعي, كتناكؿ فيو بعض ا١تستجدات الفقية يف 
 عصره عند موجبها.

ق( ٜٛٛشرح اإلرشاد للشمس اٞتوجرم )تما نقحو من ىذا الكتاب  ا١تؤلف نكضمّ 
فوائد من مؤلفات شيخو إليهما  , كضم(قٜٙٓتيف ا١تقدسي )االسعاد البن أيب شر ك 

 فرائد ىي نتاج أفكار ا١تتأخرين, كأْتاث سنح هبا فكره.أضاؼ زكريا األنصارم كغَته, ك 
 :(ٕ)ثانيا: فيما يتعلق بتقسيم الكتاب

مث ذكر كأىم شركحو,  التعريف با١تنت كمكانتوابتدأ ا١تصنف كتابو ٔتقدمة تطرؽ فيها إذل 
 ليفو, مث ذكر مصادره, مث بُت بعض ا١تصطلحات اليت استعملها.سبب تأ

سار يف شرحو مث بدأ بشرح مقدمة ا١تنت كاستطرد فيها كثَتا, مث شرع يف شرح أبواب ا١تنت, ك 
تبعان لًتتيب ا١تنت فبدأ بكتاب الطهارة, مُثَّ الصالة, مُثَّ الزكاة,... كىكذا حسب ترتيب 

 .افعية, ككفق ما سار عليو الشاإلرشاد
يًتجم لألبواب دل   لكل باب أك فصل ٔتا يناسبو؛ حيث أف ابن ا١تقرئا١تؤلف  كترجم

 ؛ بل يقتصر على قولو: باب, أك فصل يف أكثر كتابو.كالفصوؿ
 

                                                 

 أ( .ٕ/ؿٔنظر: مقدمة اإلمداد ) ي  (ٔ)
 أ( .ٕ/ؿٔنظر: الصدر السابق ) ي  (ٕ)
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 :(ٔ)ثالثا: فيما يتعلق بأسلوبو
٦تا يشتت  يتسم أسلوب ا١تؤلف باٞتزالة كالعمق كالصعوبة كالغموض يف كثَت من أحيانو

  يشوش الًتكيز.الذىن, ك 
كاستعمل مصطلحات أصحاب الفركع من كقد اىتم بشرح الغريب كا١تشكل خالؿ شرحو, 

الشافعية, كأكعز إذل ذلك يف مقدمتو, كسيأيت ذلك يف مبحث مستقل خاص ٔتصطلحات 
 الكتاب.
لك با١تقارنة بُت منت اإلرشاد البن ا١تقرئ كأصلو اٟتاكم الصغَت للقزكيٍت, فأحيانان كاىتم كذ

يقوؿ ىذا من زيادتو, أم: من زيادة اإلرشاد على أصلو, كأحيانان يقوؿ خالفان ١تا يف األصل, 
كأحيانان يقوؿ كعبارة األصل كذا ككذا, كأحيانان يقوؿ خالفان ١تا يومهو كالـ األصل, كأحيانان 
يقوؿ خالفان ١تا يومهو كالمو دكف كالـ أصلو, كغَت ذلك, كحيث كانت عبارة أصلو أمشل 

حسن ذكرىا منبهان على كوهنا أمنت أك أبُت كإال قرر عبارة اإلرشاد كقد نص على ذلك يف كأ
 مقدمة شرحو.

كقد  من ا١تتقدمُت, كأكمأ إذل ذلك يف مقدمة الشرح, من النقوؿ عن شيوخو ككثَت كأكثر 
كخاصة عن شيخو  -كبدكف إحالة أحيانا -النقوؿ اللفظية يف كثَت من  كاف متشبثا بااكاة

 كريا األنصارم.ز 
لكالمو السابق  يكثر من اإلحالةؤلف التكرار كاإلطناب خالؿ الشرح ٦تا جعلو كٕتنب ا١ت
  .كالالحق

بقولو: ١تا صح, أك لالتباع,  كخيتصر األدلة يف أغلب األحياف, أك حييل إليها بدكف ذكر ٢تا
 . ..أخلأك ٟتديث فيو, أك ِلما ركاه الشيخاف, 

 
 
 
 

                                                 

 أ( .ٕ/ؿٔإلمداد ) نظر: مقدمة اي  (ٔ)
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 :(ٔ)بعرض المسائلرابعا: فيما يتعلق 
كلكنو اعتٌت بتحرير , إال يف مواضع قليلة يهتم با٠تالؼ العارل بُت ا١تذاىب األربعةدل 

٤ترراه األقواؿ داخل ا١تذىب الشافعي, كال سيما إف خالف ما عليو إماما ا١تذىب ك 
 الرافعي كالنوكم. :كمنقحاه

 ل كبشرل الكرمي.كعند االستطراد يف بعض ا١تسائل حييل إذل بعض مؤلفاتو األخر 
ككجو داللتها, كحيرص على ٗتريج األحاديث كاعتٌت عناية فائقة باألدلة النقلية كالعقلية 

بعض  يف, إال أنو قد كقع الضعيف غالباًتز عن , كحيكثَتا ما حيكم عليهاك غالبا, كاألثار 
 كدل ينبو على ذلك. األحاديث الضعيفة
 حات.األقواؿ مع ذكر ا١ترجكاىتم بالًتجيح بُت 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 أ( .ٕ/ؿٔنظر: مقدمة اإلمداد ) ي  (ٔ)
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 المطلب الثالث:
 الكتاب العلمية ومكانتو بين شروح اإلرشادأىمية 

 و فيماتلكتاب األمداد مكانة رفيعة بُت كتب ا١تذىب الشافعي خصوصا ا١تتأخرة, كتربز أمهي
 يلي:
 .كمكانة مؤلفو ابن ا١تقرئ -إرشاد الغاكم إذل مسالك اٟتاكم-مكانة أصلو  أوًل:
 .كعظيم منزلتو خاصة يف الفقو الشافعي مؤلفو العلمية مكانة ثانياً:
يعدُّ كتاب اإلمداد يف مقدمة كتب ابن حجر اليت يعتمد عليها, قاؿ الدمياطي: "فإف  ثالثاً:

اختلفت كتب ابن حجر مع بعضها فا١تقدـ أكالن: التحفة, مُثَّ فتح اٞتواد, مُثَّ اإلمداد, مُثَّ 
 .(ٔ)الفتاكل كشرح العباب..."

 اعتماد كثَت من ا١تتأخرين عليو كأكثركا النقل عنو. بعاً:را
: "كانتقل --, كمن ذلك قوؿ الشوكاين ثناء كثَت من العلماء على ىذا الشرح :خامساً 

د شرحان على اكصنَّف هبا الكتب ا١تفيدة منها: اإلمداد كفتح اٞتو  -أم ابن حجر-إذل مكة 
 .(ٕ)اإلرشاد"
جهده حيث قاـ بتنقيح  ا١تؤلف فيوأفرغ فقد  ع شركح اإلرشاداإلمداد من أكس يعدُّ  سادساً:

فات شيخو من مؤلفوائد اإلسعاد البن أيب شريف كشرح اإلرشاد للجوجرم, كضم إليهما 
 ا.القاضي زكريا األنصارم كغَتى

غزارة ا١تادة العلمية بأدلتها النقلية كالعقلية كالتعليل كالًتجيح بُت اآلراء, كتعقب من سابعا: 
 و كاالستدراؾ عليو.سبق

 
 
 
 

                                                 

 (.ٕٚ/ٔنظر: إعانة الطالبُت )ي( ٔ)
 (.ٜٓٔ/ٔنظر: البدر الطالع )ي( ٕ)
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 لرابع:المطلب ا
 موارد الكتاب ومصطلحاتو                          

 أوًل: موارد الكتاب:
اعتمد ا١تصنف يف شرحو ىذا على شرحي اإلرشاد )اإلسعاد لالبن أيب شريف, كشرح 

اإلرشاد للشمس اٞتوجرم( كضم إليها فوائد من مؤلفات شيخو زكريا اإلنصارم كالغرر 
 .(ٔ)كفتح الوىاب كغَتىا كما أكضح ذلك يف مقدمتوالبهية كأسٌت ا١تطالب, 

 اعتمد عليهم في شرحو ىم:أكثر النقل عنهم و وأبرز المصنفين الذين 
أبو عبد ا ٤تمد بن إدريس بن العباس بن عثماف بن شافع بن  ,الشافعياإلماـ   -ٔ

, يف كتابو  ىػ(ٕٗٓ: عبد ا١تطلب بن عبد مناؼ ا١تطليب القرشي ا١تكي )ا١تتوَّف
 األـ, كمسنده.

 ق( يف ٥تتصره.ٖٕٔ)ت أبو يعقوب يوسف بن حيِت البويطي اإلماـالبويطي,   -ٕ
يف  ىػ(ٕٔٗا أٛتد بن حنبل الشيباين, ا١تتوَّف سنة ) عبد وأب :اإلماـ أٛتد -ٖ

 ه.مسند
 .(ٕ)الركنق يف ىػ(ٙٓٗحامد اإلسفراييٍت, ا١تتوَّف سنة ) أبو  -ٗ
مد بن أٛتد بن القاسم الضيب, أبو اٟتسن ابن ااملي أٛتد بن ٤تااملي,  -٘

 .  ىػ(٘ٔٗ)ا١تتوَّف:  الشافعيّ 
 فتاكل القفاؿ.يف  , ىػ(ٚٔٗعبد ا بن أٛتد القفاؿ, ا١تتوَّف سنة ) -ٙ
اٟتاكم الكبَت يف فقو مذىب يف ىػ(. ٓ٘ٗاٟتسن علي ا١تاكردم, ا١تتوَّف سنة ) أبو  -ٚ

  .اإلماـ الشافعي
 ق( يف التعليقة الكربل.ٓ٘ٗىر بن عبد ا الطربم )تالقاضي أبو الطيب طا -ٛ

                                                 

 ب(.ٔ/ ؿٔمقدمة اإلمداد )( ٔ)
( نقل السبكي عن كالده أنو يتوقف يف نسبتو إذل الشيخ أيب حامد, كقاؿ:" كٝتعتو غَت مرة إذا عزا ٕ)

نظر: طبقات ي . حامد, كال جيـز القوؿ بأنو لو"الركنق ا١تنسوب إذل الشيخ أيبالنقل إليو يقوؿ 
 (.ٛٙ/ٗالشافعية الكربل )
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َْرَكرُّْكِذّم )ا١تتوَّف:  -ٜ
 ٕٙٗالقاضي أبو ٤تمد )كأبو علي( اٟتسُت بن ٤تمد بن أٛتد ا١ت

 .التعليقة للقاضي حسُت )على ٥تتصر ا١تزين(يف  ىػ(
يف  ,ىػ(ٙٚٗ) سنة ا١تتوَّفإسحاؽ إبراىيم بن علي الشَتازم,  الشَتازم, أبو -ٓٔ

 ., كالتنبيوا١تهذب
, يف ىػ(ٚٚٗ) سنة ا١تتوَّفنصر عبد السيد ا١تعركؼ بابن الصباغ,  أبو -ٔٔ

 الشامل يف فركع الشافعية.
عبد ا١تلك بن عبد ا بن يوسف بن ٤تمد اٞتويٍت, أبو ا١تعارل, اٞتويٍت,  -ٕٔ

 .بهناية ا١تطلب يف دراية ا١تذى , يف كتابو:ىػ(ٛٚٗا١تلقب بإماـ اٟترمُت )ا١تتوَّف: 
ْتر ا١تذىب يف  ,ىػ(ٕٓ٘ااسن عبد الواحد الركياين, ا١تتوَّف سنة )أبو   -ٖٔ

 يف فركع مذىب الشافعي.
, يف  ىػ(٘ٓ٘أبو حامد ٤تمد بن ٤تمد الغزارل الطوسي )ا١تتوَّف: الغزارل,    -ٗٔ

 البسيط, الوسيط, الوجيز, إحياء علـو الدين. كتبو:
بن ٤تمد بن الفراء  ٤تيي السنة, أبو ٤تمد اٟتسُت بن مسعود البغوم,  -٘ٔ

, كشرح التهذيب يف فقو اإلماـ الشافعييف ىػ(  ٙٔ٘البغوم الشافعي )ا١تتوَّف: 
 السنة, كمصابيح السنة, كفتاكاه.

 .الذخائريف  ىػ(٣٘٘ٓتلي بن ُٚتيع ا١تخزكمي ا١تصرم ا١تتوَّف سنة ) -ٙٔ
أبو اٟتسُت حيِت بن أيب ا٠تَت بن سادل العمراين اليمٍت الشافعي العمراين,  -ٚٔ

  .البياف يف مذىب اإلماـ الشافعييف ىػ( ٛ٘٘ا١تتوَّف: )
عبد الكرمي بن ٤تمد بن عبد الكرمي, أبو القاسم الرافعي القزكيٍت )ا١تتوَّف:  -ٛٔ

  , كالشرح الصغَت.العزيز شرح الوجيزارر, ك  ىػ(ٖٕٙ
شيخ اإلسالـ شهاب الدين أيب حفص عمر بن ٤تمد البكرم القرشي  -ٜٔ

 ا١تعارؼ. ق( يف عوارؼٕٖٙالسهركردم )
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عمر عثماف بن عبد الرٛتن ابن الصالح ا١تتوَّف سنة  أبو ابن الصالح, -ٕٓ
  .فتاكاه ,ىػ(ٖٗٙ)
  .قواعد األحكاـيف  ىػ(ٓٙٙلعز بن عبد السالـ, ا١تتوَّف سنة )ا -ٕٔ
 .اٟتاكم الصغَت يف ىػ(٧ٙٙ٘تم الدين عبد الغفار القزكيٍت, ا١تتوَّف سنة ) -ٕٕ
يف  ىػ(ٙٚٙن شرؼ النوكم )ا١تتوَّف: أبو زكريا ٤تيي الدين حيِت بالنوكم,  -ٖٕ

كمنهاج  , كالركضو, كا١تنهاج شرح مسلم,اجملموع شرح ا١تهذبالتحقيق كالتنقيح, ك 
كاألذكار, كالتبياف يف آداب ٛتلة القرآف, كٖترير ألفاظ التنبيو, كدقائق  الطالبُت,

 ا١تنهاج, كهتذيب األٝتاء, كفتاكاه.
كفاية النبيو   يف ,ىػ(ٓٔٚتوَّف سنة )٧تم الدين أٛتد بن ٤تمد بن الرفعة, ا١ت -ٕٗ

 كا١تطلب العارل. شرح التنبيو,
ا١تطلب العارل , يف ىػ(ٕٚٚ) ا١تتوَّف سنة إلماـ ٧تم الدين أٛتد القمورل,ا -ٕ٘

 شرح كسيط الغزارل.
 الشافعي علي بن إٝتعيل بن يوسف القونومالقاضي عالء الدين  -ٕٙ

 ( يف شرحو على اٟتاكم الصغَت.قٜٕٚت) 
ٟتسن تقي الدين علي بن عبد الكايف السبكي )ا١تتوَّف: أبو ا السبكي, -ٕٚ

 .فتاكل السبكي, ك االبتهاج يف شرح ا١تنهاج, ك اإلهباج يف شرح ا١تنهاجيف  ىػ(ٙ٘ٚ
عبد الرحيم بن اٟتسن بن علي اإلسنوم الشافعّي, أبو ٤تمد,  اإلسنوم, -ٕٛ

١تهمات ل, كا, كطراز اافىػ( ا٢تداية إذل أكىاـ الكفايةٕٚٚٚتاؿ الدين )ا١تتوَّف: 
 ككايف اتاج.

األنوار , يف ػ(ىٜٚٚيوسف بن إبراىيم األردبيلي, ا١تتوؼ سنة )األردبيلي,  -ٜٕ
  ألعماؿ األبرار.

ق(, من كتبو: ٖٛٚاألذرعي, شهاب الدين أٛتد بن ٛتداف األرعي )ت -ٖٓ
 قوت اتاج يف شرح ا١تنهاج, التوسط كالفتح بُت الركضة كالشرح, كفتاكاه.
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بد ا بدر الدين ٤تمد بن عبد ا بن هبادر الزركشي أبو عالزركشي,  -ٖٔ
, كالديباج إعالـ الساجد بأحكاـ ا١تساجد ا٠تادـ,يف  .ىػ( ٜٗٚالشافعي )ا١تتوَّف: 

 يف توضيح ا١تنهاج, كخبايا الزكايا.
علم الدين عمر بن رسالف بن نصَت بن صاحل الكناين, العسقالين البلقيٍت,  -ٕٖ

ىػ(. ٘ٓٛالشافعّي, أبو حفص, سراج الدين )ا١تتوَّف: األصل, مث البلقيٍت ا١تصرم 
 , كفتاكاه.«تدريب ا١تبتدم كهتذيب ا١تنتهي»التدريب يف الفقو الشافعي ا١تسمى بػ 

يف  ق(ٖٚٛابن ا١تقرم, شرؼ الدين إٝتاعيل بن أيب بكر ا١تقرم )ت -ٖٖ
 إخالص الناكم, كركض الطالب.

ق(, يف القوؿ التاـ ٚٙٛأبو الفتح ٤تمد بن أٛتد بن العماد األقفهسي )ت  -ٖٗ
 يف أحكاـ ا١تأمـو كاإلماـ.

زكريا بن ٤تمد بن زكريا األنصارم, زين الدين أبو حيِت السنيكي )ا١تتوَّف:  -ٖ٘
الغرر البهية يف شرح البهجة , كض الطالبأسٌت ا١تطالب يف شرح ر يف  ىػ(ٕٜٙ
  .فتح الوىاب بشرح منهج الطالب, ك الوردية

منهم مادة الكتاب كإال فإنو قد نقل عن غَتىم يف  كىؤالء أشهر من نقل عنهم كاستقى
 فنوف كثَتة كمتنوعة.
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 ثانياً: مصطلحاتو:
ب كطريقة التعامل معها, كخاصة ١تعرفة ا١تصطلحات أمهية كبَتة يف فهم ٤تتويات الكت

 ما يتعلق با١تدارس كا١تذاىب.في
أساليبهم كدالالت  مصطلحات خاصة هبم يف مصنفاهتم يتوقف عليها فهم كللشافعية

 تعبَتىم.
 تبهم مثل:واعتنى كثير من المصنفين بذكر مصطلحاتهم في مقدمات ك

النوكم يف مقدمة اجملموع شرح ا١تهذب, ككما فعل كل من شرح منهاج الطالبُت 
 للنوكم.

 وقد أفرد بعض المصنفين ىذه المصطلحات في كتب خاصة لها، مثل:
 ق(.ٙٚٙ)ت كتاب هتذيب األٝتاء كاللغات للنوكم -
كتاب ا١تصباح ا١تنَت يف غريب الشرح الكبَت للرافعي الذم صنفو أبو العباس  -

ق( تناكؿ ا١تصطلحات الواردة يف كتاب ٓٚٚأٛتد بن ٤تمد بن علي الفيومي )ت
 الشرح الكبَت للرافعي.

كتاب الفوائد ا١تكية فيما حيتاجو طلبة الشافعية من ا١تسائل كالضوابط  -
 كالقواعد الكلية.

لدكتور علي ٤تي ق(, ل٘ٓ٘يف ا١تذىب للغزارل )مة تحقيق كتاب الوسيط مقد -
 .الدين القره داغي

  .لدكتور ٤تمد الزحيليق(, لٙٚٗكمقدمة ٖتقيق ا١تهذب للشَتازم )  -
مد معوض علي ٤تق( لٖٕٙكمقدمة ٖتقيق العزيز شرح الوجيز لإلماـ الرافعي ) -

 كعادؿ أٛتد عبد ا١توجود.
 .للدكتور أكـر يوسف القواٝتيالشافعي  ا١تدخل إذل مذىب اإلماـ -
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  كما بُت ذلك يف مقدمتو.ا٠تاصة بو  بعض ا١تصطلحات ىذا الشرح  كالبن حجر يف
 كفيما يلي بياهنا:

 أول: فيما يتعلق باألعالم
ىو ٤تمد بن عبد ا١تنعم بن ٤تمد اٞتوجرم الشافعي, ا١تتوَّف سنة  :(1)الشارح -1 
 ىػ(.ٜٛٛ)
 ىػ(.ٕٜٙزكريا بن ٤تمد بن أٛتد بن زكريا األنصارم, ا١تتوَّف سنة ) ىو :(ٕ)شيخنا -2
الدين ٤تمد بن أيب شريف ا١تقدسي كشرحو اإلسعاد,  كماؿ:(ٖ)الشارحان والشرحان -3

 ك٤تمد بن عبد ا١تنعم اٞتوجرم ككتابو شرح اإلرشاد.
 ابن ا١تقرم. المصنف: -4

 ية، مثل:باإلضافة إلى المصطلحات المشهورة عند عامة الشافع
إذا أطلق القاضي يف كتب متأخرم الشافعية فا١تراد بو القاضي حسُت, قاؿ القاضي:  -5

النوكم: "كاعلم أنو مىت أطلق القاضي يف كتب متأخرم ا٠ترسانيُت كالنهاية, كالتتمة, 
كالتهذيب, ككتب الغزارل ك٨توىا, فا١تراد القاضي حسُت, كمىت أطلق يف كتب متوسط 

 .(ٗ)اد القاضي أبو حامد ا١تركزم"العراقيُت فا١تر 
 .(٘)مها عبد الكرمي بن ٤تمد الرافعي, كحيِت بن شرؼ النوكم الشيخان: -6
 .(ٙ)ا١تراد بو إماـ اٟترمُت اإلماـ اٞتويٍت اإلمام: -7

                                                 

 أ(. ٕ/ؿٔنظر: مقدمة اإلمداد )ي( ٔ)
 أ(. ٕ/ؿٔنظر: مقدمة اإلمداد )ي( ٕ)

 أ(.ٕ/ؿٔنظر: مقدمة اإلمداد )ي(ٖ) 
 (.٘ٙٔ/ٔنظر: هتذيب األٝتاء كاللغات  )ي( ٗ)
(, ٚٛ(, كسلم ا١تتعلم اتاج )صٕٛٔ(, كا٠تزائن السنية )صٕٗ/ٔتاج )نظر: مغٍت اي (٘)

 (.ٖٙٔكمصطلحات الفقهاء  كاألصوليُت )ص
 (.ٖٙٔنظر: مصطلحات الفقهاء كاألصوليُت )صي( ٙ)
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ىم أئمة الشافعية الذين سكنوا العراؽ, كمنهم: أبو حامد اإلسفراييٍت, كأبو  العراقيون: -8
لقاضي أبو الطيب, كالبندنيجي, كااملي, كابن الصباغ, كُسليم, اٟتسن ا١تاكردم, كا

كالشَتازم, كابن أيب عصركف, كىم أتقن يف نقل نصوص الشافعي كأثبت من ا٠تراسانيُت, 
 .(ٔ)كا٠تراسانيوف أحسن تصرفان كْتثان كتفريعان 

ركا على ىم أئمة الشافعية الذين سكنوا خراساف كيسموف با١تراكزة, سا الخراسانيون: -9
طريقة شيخهم القفاؿ الصغَت, كتبعو خلق كثَت منهم: الصيدالين, كأبو ٤تمد اٞتويٍت, 

 .(ٕ)كالفوراين, كالقاضي حسُت, كا١تسعودم, كأبو علي السنجي
 .(ٖ)ضبطوا بالزمن  كىم من كاف من ا١تائة الرابعة للهجرةالمتقدمون:  -11
 .(ٗ)رةمن جاء بعد ا١تائة الرابعة للهجالمتأخرون:  -11
ىم ا١تتقدموف, كىم أصحاب األكجو غالبان, كضبطوا بالزمن كىم من  األصحاب: -12

 .(٘)األربعمائة
 فيما يتعلق بصيغ الترجيح والتضعيفثانيا: 
يدؿ على أف ا٠تالؼ يف أقواؿ الشافعي, كأف ىذا القوؿ ىو األرجح, األظهر:  -13

عتمد يف الفتول اٟتكم على األظهر, كمقابلو كإف كاف ظاىران لقوة مدركو فهو مرجوح, فا١ت
 .(ٙ)فا٠تالؼ ىنا قوم لقوة ا١تدرؾ

 
                                                 

 (.ٖٗٗ (, كا١تدخل إذل مذىب اإلماـ الشافعي )صٜٙ/ٔنظر: اجملموع )ي( ٔ)
(, كا١تدخل إذل مذىب اإلماـ ٜٙ/ٓٔاجملموع )(, ك ٜٔ/ٔنظر: هتذيب األٝتاء كاللغات )ي( ٕ)

 (.ٖٙٗالشافعي )ص
 (.ٖٜ(, كسلم ا١تتعلم اتاج )صٗٛٔنظر: ا٠تزائن السنية )صي( ٖ)
 (.ٗٛٔنظر: ا٠تزائن السنية )صي( ٗ)
(, كا١تدخل إذل مذىب اإلماـ الشافعي ٖٛٔنظر: مصطلحات الفقهاء كاألصوليُت )صي (٘)

 (.ٚٓ٘)ص
(, كسلم ا١تتعلم ٜٚٔ(, كا٠تزائن السنية )صٛٗ/ٔ(, كهناية اتاج )ٖٕ/ٔاج )نظر: مغٍت اتي( ٙ)

 (.ٕٚٔ(, كمصطلحات الفقهاء كاألصوليُت )صٛٗاتاج )ص
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: يدؿ على ا٠تالؼ, كأف ىذا القوؿ ىو الراجح, كأف مقابلو األشهر والمشهور -14
مرجوح, كخفي غريب غَت مشهور, فهو ضعيف؛ لضعف مدركو, كا١تشهور أقول من 

 .(ٔ)األظهر
صحاب الشافعي يستخرجونو من قواعد يدؿ على كوف ا٠تالؼ كجهان أل األصح: -15

اإلماـ كنصوصو, كجيتهدكف يف بعضها, كأف ىذا ىو الراجح, كأف مقابلو مرجوح كإف كاف 
 .(ٕ)صحيحان؛ لقولة ا٠تالؼ بقوة دليل ا١تقابل

يدؿ على كوف ا٠تالؼ كجهان ألصحاب الشافعي مستخرج من كالـ الصحيح:  -16
دليل ا١تقابل, كدل يعرب بذلك يف األقواؿ تأدبان مع اإلماـ, كأف ا٠تالؼ غَت قوم لعدـ قوة 

 .(ٖ)اإلماـ الشافعي, فإف الصحيح منو مشعر بفساد مقابلو
 .(ٗ)أم األظهر من القولُت أك األقواؿ للشافعي المعتمد: -17
ىو الذم استنبطو باالجتهاد من األدلة األصولية كىو خارج عن  المختار: -18

 .(٘)ا١تذىب
 .(ٙ)عمل يف لزـك الفساديست فيو نظر: -19
يدؿ على أف ا١تسألة خالفية, كعلى ضعف ىذا القوؿ, كأف ا٠تالؼ بُت  قيل: -21

 الن من أقواؿ الشافعي, كأف مقابلواألصحاب, كأف ا٠تالؼ كجو من أكجو األصحاب ال قو 
 .(ٚ)األصح أك الصحيح, كمها ما يعرب هبما عن أكجو األصحاب

                                                 

(, ٜٗ(, كسلم ا١تتعلم اتاج )صٜٚٔ(, كا٠تزائن السنية )صٕٗ/ٔنظر: مغٍت اتاج)ي (ٔ)
 (.ٚٓ٘اإلماـ الشافعي )ص (, كا١تدخل إذل مذىبٕٚٔكمصطلحات الفقهاء كاألصوليُت )ص

( كا١تدخل ٜٗ(, كسلم ا١تتعلم اتاج )صٔٛٔ(, كا٠تزائن السنية )صٓ٘/ٔنظر: ٖتفة اتاج )ي( ٕ)
 (.ٜٓ٘إذل مذىب اإلماـ الشافعي )ص

 (.ٗ٘(, سلم ا١تتعلم اتاج )صٔٛٔ(, كا٠تزائن السنية )صٕٗ/ٔنظر: مغٍت اتاج )ي( ٖ)
 (.ٛٛ(, كسلم ا١تتعلم اتاج )صٕٛٔنظر: ا٠تزائن السنية )صي( ٗ)
 (.ٖٛٔنظر: ا٠تزائن السنية )صي( ٘)
 (.ٙٛٔنظر: ا٠تزائن السنية )صي( ٙ)
 (.٘ٙ(, كسلم ا١تتعلم اتاج )صٔٛٔنظر: ا٠تزائن السنية )صي( ٚ)
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 .(ٔ)ٖتقق اٞتواب أـ ال ١تا فيو قوة سواء فيو بحث: -21
ىي آراء أصحاب الشافعي اليت يستخرجوهنا من كالـ الشافعي  األوجو: -22

فيستخرجوهنا على أصلو كيستنبطوهنا من قواعده, كقد جيتهدكف يف بعضها كإف دل يأخذكه 
 .(ٕ)من أصلو

يدؿ على أنو نص الشافعي, كيكوف ىناؾ كجو ضعيف أك ٥ترَّج, كٝتي ما النص:  -23
 .(ٖ)و الشافعي نصان؛ ألنو مرفوع القدر لتنصيص اإلماـ عليو, أك ألنو مرفوع إذل اإلماـقال

يدؿ على أنو إما قوؿ للشافعي, أك نص لو, أك كجو لألصحاب, كأنو المنصوص:  -24
 .(ٗ)الراجح من ا٠تالؼ, كأف مقابلو ضعيف ال يعمل بو

لًتجيح؛ ألنو ٔتعٌت قريب, إف ضبط بفتح ا١تيم الثاين, فهو مشعر با وىو محتمل: -25
و ٔتعٌت: ذم احتماؿ, فإف دل يضبط بشيء منهما فال ر بو؛ ألنإف ضبط بالكسر فال ُيشعِ ك 

بعد أسباب الًتجيح فهو بالفتح  بد مراجعة كتب ا١تتأخرين حىت تنكشف اٟتقيقة, فإف كقع
 .(٘)اجح, كإف كقع بعد أسباب التضعيف فهو بالكسر مرجوحر 

 بالخالففيما يتعلق  ثالثا:
أقواؿ الشافعي ببغداد أك بعد خركجو منها كقبل إقامتو يف مصر, كىو ما القديم:  -26 

 .(ٙ)أفىت بو قوالن أك تصنيفان, كأشهر ركاتو أٛتد بن حنبل كالزعفراين كأبو ثور

                                                 

 (.ٜٓنظر: سلم ا١تتعلم اتاج )صي( ٔ)
(, كا١تدخل إذل ٘ٚا١تتعلم اتاج )ص(, كسلم ٛٗ/ٔ(, كهناية اتاج )ٕٗ/ٔنظر: مغٍت اتاج )ي( ٕ)

 (.ٛٓ٘مذىب اإلماـ الشافعي )ص
(, ٕٚ(, كسلم ا١تتعلم اتاج )صٕٛٔ(, كا٠تزائن السنية )صٕٗ/ٔنظر: مغٍت اتاج )ي (ٖ)

 (.ٕٚٔكمصطلحات الفقهاء كاألصوليُت )ص
 (.ٕٚ(, كسلم ا١تتعلم اتاج )صٕٛٔنظر: ا٠تزائن السنية )صي( ٗ)

 (٘ٛٔ(, ا٠تزائن السنية ص: )ٖٜتصر الفوائد ا١تكية ص: )نظر: ٥تي  (٘)
(, ٘٘(, كسلم ا١تتعلم اتاج )صٜٚٔ(, كا٠تزائن السنية )صٓ٘/ٔنظر: هناية اتاج )ي( ٙ)

 (, ٚ٘ٔكمصطلحات الفقهاء كاألصوليُت )ص



 

 

 
 

 83 القسم الدراسي                                                                                          اإلمداد شرح اإلرشاد البن حجر اهليتمي

أقواؿ الشافعي بعد إقامتو يف مصر, كأشهر ركاتو البويطي  كا١تزين كحرملة  الجديد: -27
 .(ٔ)ألعلى كغَتىم, كيكوف اٞتديد ىو القوؿ الراجح عند التعارضكيونس بن عبدا

يدؿ على أف ا٠تالؼ بُت أصحاب الشافعي يف حكاية ا١تذىب,  المذىب: -28
فبعضهم حيكي ا٠تالؼ يف ا١تذىب كوجود قولُت أك كجهُت يف ا١تسألة, كبعضهم حيكي 

 .(ٕ)عدـ ا٠تالؼ
 رابعا: فيما يتعلق بصيغ التوضيح

تفقوا, ىذا ٣تزـك بو, كىذا ال خالؼ فيو, كلها تعٍت اتفاؽ فقهاء ا١تذىب قو٢تم: ا -29
 الشافعي دكف غَتىم من ا١تذاىب الفقهية.

 أما قو٢تم ىذا ٣تمع عليو فيستعملونو لإلٚتاع العاـ كمصدر من مصادر التشريع.
 قو٢تم ٤تصل الكالـ ىو إٚتاؿ بعد تفصيل يف غرض ا١تسألة.  -31

 ـ فهو تفصيل بعد إٚتاؿ يف غرض ا١تسألة.أما قو٢تم حاصل الكال
على قو٢تم: ٖتريره أك تنقيحو يستعمل لإلشارة إذل قصور يف األصل أك إذل اشتمالو  -31

 حشو, كأحيانا لزيادة توضيح.
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 نظر: ا١تصادر السابقة.ي( ٔ)
(, كسلم ا١تتعلم ٕٛٔزائن السنية )ص(, كا٠تٕٗ/ٔ(, كمغٍت اتاج )ٔ٘/ٔنظر: ٖتفة اتاج )ي( ٕ)

 (.ٜٓ٘(, كا١تدخل إذل مذىب اإلماـ الشافعي )ص٘ٙاتاج )ص
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 لخامس:المطلب ا
 وصف النسخ الخطية:

 عدد النسخ اليت بُت يدم الباحث أربع نسخ, كىي كالتارل:
 مصدرىا: مكتبة األحقاف بحضرموت. و  النَّسخة األولى:
 لدات. كتقع يف ستة ٣ت

( ٖٛٔ: يبدأ من أكؿ الكتاب كينتهي بفصل يف السجدات كعدد أكراقو )األولالمجلد 
 كرقة .

نهاية باب اٞتنائز كعدد أكراقو : يبدأ من فصل يف السجدات كينتهي بالثاني المجلد
 ( كرقة.ٕٕٛ)

 .( كرقةٜٕٕكينتهي بنهاية باب اٟتج كعدد أكراقو ) اةالزك يبدأ من باب:  الثالث المجلد
 .( كرقةٗٙٗكعدد أكراقو ) : يبدأ من باب البيع كينتهي بنهاية باب الغصبالرابع المجلد
( ٖٖٗكينتهي بنهاية باب الطالؽ كعدد أكراقو )باب النكاح  يبدأ من :الخامس المجلد

 . كرقة
كعدد أكراقو  باب اٞتناياتتهي بنهاية فصل يف الرجعة كين يبدأ من:  السادس المجلد

 .( كرقةٖٜٕ)
  ( كرقة.ٜٕٔٓكعدد أكراؽ ىذه النسخة )

 ( كلمات.ٓٔ( سطران, كيف كل سطر )ٚٔكيف كل صفحة )
 ىػ(.ٛ٘ٓٔمد بن أٛتد باعبيد سنة )كناسخها: ٤ت

سهلة القراءة مع تركو نقط األٛتر, ط نسخي جيد, كا١تنت ٦تيز باللوف كىي مكتوبة ٓت
بػ)ح(, ككذلك  كاختصاره كلمة )إذل آخره( بقولو )إخل(, ككذلك كلمة )حينئذ(  ؼ.اٟترك 

 .كلمة )ا١تصنف( بػ)ا١تص(
إذل كضوح  كقد اخًتت ىذه النَّسخة أصالن؛ ألهنا أكمل النسخ, كأقلها سقطان, إضافة 

ية كالقسم ا١تراد ٖتقيقو من أكؿ فصل يف األذاف كاإلقامة إذل هنا خطها, كقلة الطمس فيها,
 ألواح. (ٜٕٓ, كيقع يف )فصل يف اٞتماعة
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 فقو شافعي(. -1474النَّسخة الثانية: ومصدرىا دار الكتب المصرية بالقاىرة برقم )
 (.ـكرمزت ٢تا بالرمز )

 كتقع ىذه النَّسخة يف ٣تلدين.
( ٖٔ٘يبدأ من أكؿ الكتاب كينتهي بنهاية كتاب اٟتج, كعدد أكراقو ) المجلد األول:

 كرقو.
 يبدأ من أكؿ كتاب البيوع كينتهي بنهاية فصل يف اللقيط.اثاني:  المجلد

  ( كرقة.ٜٙٓكعدد أكراقها )
  كلمة(.  ٗٔسطران( كيف كل سطر ) ٜٕ)كعدد األسطر 

 ىػ(, ٕٔٛٔ: ٤تمد بن حسن سليماف يف سنة )كناسخها
كىي ٓتط كاضح, كلكن هبا طمس يف اللوحات العشر األكذل, كىي غَت كاملة بل تبدأ من 

  الكتاب إذل هناية فصل يف اللقيط. أكؿ
/أ( إذل ٕٖٔ( لوحان, من لوح رقم )٘ٔٔكيقع اٞتزء ا١تراد ٖتقيقو من ىذه النَّسخة يف )

 (./بٕ٘ٗ)
 

النَّسخة الثالثة: محفوظة بالمكتبة المحمودية، بمكتبة الملك عبد العزيز بالمدينة 
 .فقو شافعي( 256المنورة برقم )

 (.حكرمزت ٢تا بالرمز )
  كيوجد من ىذه النَّسخة ٣تلد كاحد.

  ( كرقة.ٙٗٙكعدد أكراقها )
 ( كلمة.ٗٔ( سطران, كيف كل سطر )ٖٖيف كل كرقة )

كىي أقدـ النسخ فقد كتبت يف  .ىػٕٜٙكدل يكتب عليها اسم الناسخ إال أهنا نسخت عاـ 
 .زمن ا١تؤلف 

  اٟتج. بكتاب كتنتهي الكتاب بداية من تبدأ
  اءهتا؛ لصغر حجم خطها.كىي نسخة  تصعب قر 

 ./أ(ٓ٘ٔإذل ) (/بٙٛمن لوح رقم ) ,(, لوحان ٘ٙكيقع اٞتزء ا١تراد ٖتقيقو يف )
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النَّسخة الرابعة: ومصدرىا: مركز جمعة الماجد باإلمارات العربية المتحدة، وىي 
 مصورة عن المكتبة الظاىرية بدمشق. 

 .(ظ) بالرمز ٢تا كرمزت 
  كيوجد من ىذه النَّسخة ٣تلداف.

( ٕٖ٘يبدأ من أكؿ الكتاب كينتهي بنهاية كتاب اٟتج, كعدد ألواحو ) المجلد األول:
 لوحة.

, كعدد ألواحو يبدأ من كتاب اٞتنايات كينتهي بباب أمهات األكالد المجلد الرابع:
 .( لوحةٕ٘ٗ)

  ( لوحة.ٚٚٚكعدد ألواح اجمللدين )
 ( كلمة.ٗٔ( سطران, كيف كل سطر )ٖٖ) لوحةيف كل 
  ليها اسم الناسخ كال تاريخ النسخ.تب عكدل يك

 كىي غَت كاملة, كيف بعض كلمات منت اإلرشاد طمس كلعل ذلك بسبب التصوير.
 ./أ(ٖٗٔإذل ) أ( /ٛٚ, من لوح رقم )( لوحان ٚٙكاٞتزء ا١تراد ٖتقيقو يقع يف )
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 نماذج من المخطوط
 نسخة األصل الصفحة األولى من
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 من نسخة األصلاألول من الجزء المحقق وح للا
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 من نسخة األصل اللوح األخير من الجزء المحقق
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 دار الكتب المصرية )م(نسخة  الصفحة األولى من
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 ية )م(دار الكتب المصر من نسخة األول من الجزء المحقق وح للا
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 دار الكتب المصرية )م(من نسخة األخير من الجزء المحقق وح للا
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 المحمودية )ح(نسخة  الصفحة األولى من
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 المحمودية )ح(من نسخة األول من الجزء المحقق وح للا
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 دار الكتب المصرية )ح(من نسخة خير من الجزء المحقق األوح للا
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 الظاىرية )ظ(نسخة  الصفحة األولى من
 

 
 



 

 

 
 

 97 القسم الدراسي                                                                                          اإلمداد شرح اإلرشاد البن حجر اهليتمي

 الظاىرية )ظ(من نسخة األخير من الجزء المحقق وح للا
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 الظاىرية )ظ(من نسخة ق األخير من الجزء المحقوح للا
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 فصل في األذان واإلقامة/ب[1] 
  .(1)اإلعالـ :ىو لغة
 .(2) قوؿ ٥تصوص يعلم بو كقت الصالة أصالة :وشرعا  

  .(3)مصدر أقاـ واإلقامة لغة: 
 .(4)؛ ألنو يقيم إذل الصالةٝتي بذلكا١تخصوص  ري كٍ الذ   وشرعا :

, (7)چٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ   چ قولو تعاذل :  (6)(5)كاألصل فيهما قبل اإلٚتاع
 ,(11)«أحدكم ]/ أ   ِ [ (10)الصالة فليؤذف لكم (9)إذا أقيمت» :من قولو (8)كما صح

                                                 

 (.ُْٓٓ/ِ) :يط, كالقاموس احمل(َُ/ُ : ), كا١تصباح ا١تنَت(ٔ/ّ: )هتذيب األٝتاء :ظرين(.  ُ)
 (.ُّّ/ُ) :, كمغٍت احملتاج(ْٔ/ِ : ), كالغرر البهية(َْ/ِ : )اٟتاكم الكبَت :نظري(.  ِ)
  ( .ّٗٓ/ُُ: لساف العرب: )نظري(.  ّ)
 (َُُكفاية األخيار )ص:   (ِْ/ ِالنجم الوىاج ُب شرح ا١تنهاج ) :نظري(.  ْ)

 (. َِٔ/ُمغٍت احملتاج: )
اٟتدكد ُب األصوؿ )ص:  .ُب عصر على أمر ديٍت تهدين من أمة ٤تمد اتفاؽ اجمل اإلٚتاع: ىو (.ٓ)

ُُٕ.) 
  (. ّٖ/ّ : )اجملموع :نظري (ٔ)
 .(ٗ: )(.  سورة اٞتمعةٕ)
قاؿ ُب مقدمة الكتاب: )كأعرب عن اٟتديث اٟتسن كالصحيح بقورل ١تا صح, أك ٨تو ذلك(. (. ٖ)

 /أ(.ِ/ ؿ ُينظر: اإلمداد )ج
 ِٖٔ. ينظر: صحيح البخارم, برقم: )«أقيمت»دل أقف عليو بلفظ ك  «حضرت»احملفوظ (.  ٗ)

( ُُٓ, صْٕٔ)ليؤذف ُب السفر مؤذف كاحد. كصحيح مسلم, برقم:  من قاؿ: (, بابُٕٔص
  .((حضرت))بلفظ  (َْٔ/ ُ) :احملتاجٖتفة باب من أحق باإلمامة, كساقو ا١تؤلف ُب 

  )ح(.ساقط من  ((لكم)) (.  قولوَُ)
ليؤذف ُب السفر مؤذف  باب من قاؿ :, كتاب األذاف (ِٖٔ) (ُِٖ/ ُصحيح البخارم )(.ُُ)

 كتاب ا١تساجد, باب من أحق باإلمامة .  (ْٕٔ) (ْٓٔ/ ُصحيح مسلم )كاحد. 
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أٌب بعضها ُب يو أنواع , كللغَت الصالة ن  سى عن األذاف الذم يي  ((أصالة))كاحًتزت بقورل: 
  .(1)لعقيقةا

ا٢تم كما  يزيل (5)؛ ألنوذنوأمن يؤذف ُب  (4)] يأمر[ أف (3)للمهمـو نو يسن  أ (2)]منها[ك
  .(9)(8)يرفعو (7)عن علي  (6)يلميركاه الدٌ 

                                                 

 /أ (. نسخة الظاىرية.َُُ: اإلمداد شرح اإلرشاد ) ؿينظر(.  ُ)
 , كا١تثبت من بقية النسخ.((منو))األصل (. ُب ِ)
ا٢تم الذم ىو  كمنويح يدؿ على ذكب كجرياف كدبيب كما أشبو ذلك, ا٢تاء كا١تيم أصل صح (.ّ)

تاج , ك (ُّ/ٔ) :مقاييس اللغةينظر: يذيب.  , ألنو كأنو لشدتو يهم, أمكٚتعو ا٢تمـو ,اٟتزف
  .(ُِْ/ ّْ) :العركس من جواىر القاموس

  , كا١تثبت من بقية النسخ.((يومرو ))(.  ُب األصل ْ)
 .((فإنو)) نسخة )ح((.  ُب ٓ)
 تارخيها كمصنف مهذاف مفيد اٟتافظ احملدث فناخسرة بن شَتكيو بن شهردار بن شَتكيوىو: (. ٔ)

, ٝتع عن يوسف بن ٤تمد بن يوسف ا١تستملي, كسفياف بن اٟتسن ين الفردكس كتاب كمصنف
فنجوية, كحدث عنو كلده شهر دار , ك٤تمد بن الفضل العطار, قاؿ عنو الذىيب: "ىو متوسط 

(, كطبقات الشافعية ّٗ/ْنظر: تذكرة اٟتفاظ: )(. يَٗٓت: ) َته أبرع منو, كأتقن".اٟتفظ, كغ
 (. َُُ/ٕللسبكي: )

 ا٠تلفاء رابع ا١تؤمنُت, أمَت: اٟتسن أبو القرشي, ا٢تامشي ا١تطلب عبد بن طالب أيب بن عليىو: (. ٕ)
 أكابر كمن البطاؿ,ا الشجعاف كأحد كصهره,  النيب عم كابن ا١تبشرين, العشرة كأحد نديالراش

 غيلة ا١ترادم ملجم بن الرٛتن عبد قتلو. خدجية بعد إسالما الناس كأكؿ بالقضاء, كالعلماء ا٠تطباء
  .(َُٖٗ/ ّ) :االستيعاب, ك (ْْٔ/ ْ) :اإلصابةنظر: ي .قَْ, سنة رمضاف (ُٕ) ُب

طالب أراؾ فقاؿ: يابن أيب  رآين النيب » قاؿ : يشَت إذل حديث على بن أيب طالب (.  ٖ)
( رقم: ٕٓٔ/ِينظر: كنز العماؿ: ) «.حزينا, فمر بعض أىلك يؤذف ُب أذنك فإنو دكاء للهم

ىذا حديث حسن التسلسل دل أر ُب رجالو من تكلم فيو بقدح كاهلل قاؿ ابن اٞتزرم: " (.َََٓ)
 .(َٓمناقب األسد الغالب علي بن أيب طالب البن اٞتزرم )ص: ". أعلم

تدريب , ينظر: قوال كاف أك فعال, أك تقريرا  خاصة ما أضيف إذل النيب   :ىو ا١ترفوعاٟتديث  (ٗ)
  .(َِِ/ ُ) :الراكم ُب شرح تقريب النواكم
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  .(2)«ذنوأفأذنوا ُب  (1) أك هبيمة, خلقو من إنساف من ساءى » :كركم أيضان 
 ؛كالشياطُت ُب صور, اٞتن (5)]سحرة[أم تلونت  ,(4)/(3)الغيالف إذا تغولت أيضان  ن  سى كيي 

  .(6)دبرالشيطاف إذا ٝتعو أ ف  فإً  ,األذاف يدفع شرىم ف  ألى 
  .كابتداء السالـ ,بفعل البعض (8)فيحصل, (7)على الكفاية (ن  )س  
 
 

                                                 

: العُت: ينظرالبهيمة: كاحدة البهائم, ذات أربع قوائم من دكاب  الرب, كالبحر, ككل حي ال دييز. (.  ُ)
  (.َُُٖ/ُ(, كالقاموس احمليط: )ِٔ/ْ)

. كدل أقف ((ساء خلقو من إنساف أك دابة .. من))جو الديلمي عن اٟتسُت بن علي بلفظ: أخر (.  ِ)
: الفردكس ٔتأثور ا٠تطاب: ينظرسنده ضعيف(. فظ: ]أك هبيمة[ كقاؿ األلباين: )عليو بل

 (.َُّ/  ُ(, كالسلسلة الضعيفة: )ٖٓٓ/ّ)
 فأىلكو اإلنساف اغتاؿ ما ككل ؿكأغوا غيالف كاٞتمع السعارل من كالغوؿٚتع غوؿ,  (.  الغيالف:ّ)

كالغوؿ ُب لغة  احملجة عن أضلتهم: الغيالف كتغولتهمكتغولت الغوؿ: ٗتيلت كتلونت, , غوؿ فهو
 غريب ُب ا١تنَت ا١تصباح, ك (َّْ/ ُ) :البالغة أساس: ينظر العرب: اٞتاف إذا تبدل ُب الليل.

  .(ْٖٖ: ص) الصحاح ٥تتار, ك (ََُ/ ٕ) :الكبَت الشرح
 /أ( من نسخة )ـ(.ُِّهناية )لوح  ((الغيالف))قولو  (. ْ)
  كا١تثبت من بقية النسخ. ((شجرة))ُب األصل  ((سحرة))قولو (.  ٓ)
إذا تغولت لكم الغيالف ك »كفيو:  عن رسوؿ اهلل  لعلو يشَت إذل حديث جابر بن عبد اهلل   (.ٔ)

إذا (, كعند ابن أيب شيبة: "ُِْٕٕ)(ُٖٕ/ ِِ): سند. ركاه اإلماـ أٛتد ُب ا١ت«ا باآلذاففبادرك 
(. كضعفو األلباين ُِْٕٗ) (ّٗ/ ٔمصنف ابن أيب شيبة )". تغولت بكم الغيالف فنادكا باألذاف

 (.َُُْ)(ِٕٕ/ ّ)ُب السلسلة الضعيفة: 
ركاه الطرباين ُب ا١تعجم األكسط:  كلو حصاص( فإف الشيطاف إذا ٝتعو أدبر  ىريرةأيب كحديث 

  (.ُِٗ/َُاؿ ا٢تيثمي: فيو عدم بن الفضل كىو مًتكؾ. ٣تمع الزكائد )(, قّْٕٔ) (ِٔٓ/ٕ)
 .(ُٔ/ُ) :ينظر: فتح الوىاب (ٕ)
 .((فتحصل)) )ـ(, كُب  )ح (ساقط من نسخة  ((فيحصل)) :(.  قولوٖ)
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, كال قتاؿ على حصلت السنة ألىل ذلك اٞتانب فقط (1)كبَتُب جانب من بلد   فى ذ  كلو أى 
 .(2)السننتركو كسائر 

 .(6)((بالرجل)) (5)خالؼ ما قد يومهو تعبَت أصلو, (4)زان ٦تي   كلو صبيان , (3)[ر  ك  ذ  ل  ] 
 و ىنا دل يبُتن  ألى ؛ عنو ال يصلح جوابان , (7)رأة يشمل الصيبُب مقابلة ا١ت قى طلً كونو إذا أي ك 

 (8) ((التحقيق))ف ٝتع أذاف غَته كما ُب إك , كمشل كالمو ا١تنفرد بالصالة فيؤذف ,ا١تقابل
  .(9)((كالتنقيح))

                                                 

 . ((ةكبَت )) بقية النسخ(.  ُب ُ)
فرض كفاية ُب  :كالثالث ,ايةفرض كف :كالثاين ,ا سنةأهن :اأكجو أصحه األذاف كاإلقامة ثالثةُب  (.ِ)

ال يقاتلوف   :لصحيح منهماُب غَتىا, كعلى قوؿ أهنا سنة ىل يقاتلوف؟ فيو كجهاف, ا اٞتمعة سنة
يقاتلوف ألنو شعار ظاىر ٓتالؼ سنة  :كالثاين ,سنة الظهر كالصبح كغَتمهاكما ال يقاتلوف على ترؾ 

 ,(ِٖ ,ُٖ/ ّاجملموع شرح ا١تهذب ). ينظر: الظهر
كا١تثبت من بقية النسخ كىو ما ُب نسخة اإلرشاد ا١تطبوعة  ((بذكر))ُب األصل  ((لذكر))قولو (.  ّ)

 (.ُٗينظر: االرشاد )ص:
ٖترير  .الذم يفهم ا٠تطاب كرد اٞتواب كال يضبط بسن بل خيتلف بإختالؼ األفهاـا١تميز: (.  ْ)

 .(ُّْألفاظ التنبيو )ص: 
 (.ِٖيٍت. ينظر ا١تقدمة )ص: قزك أصل اإلرشاد اٟتاكم الصغَت لل(.  ٓ)
 (.ٕٓ, اإلرشاد )ص/( ُّٓاٟتاكم الصغَت للقزكيٍت: )ص / ينظر: (.  ٔ)
 ٜتسة بلغ إذا, قيل: يولد ساعة رجل ىو كقيل: كشب, احتلم إذا ىو كإمنا معركؼ,: الرجل (.ٕ)

 ة٣تاكز  كصف اعتبار غَت من الذكور صنف من للذات موضوع شرعا الرجل كاسم. رجل فهو أشبار
 ا٠تصي دخلي حىت آدـ بٍت من ذكر كل فيتناكؿ ذلك, غَت أك اجملامعة, على القدرة أك الصغر, حد

 چژ  ڑ  ڑ    ڈ  ژ         چ : تعاذل كقولو,  الرجل باسم الواردة ا١تواريث آية ُب كالصيب

 كلم لو يحنثف( رجال أكلم ال كاهلل) حنث اليمُت من ُب كا٠تصي الصيب دخليك  [ُِالنساء: ]
 .(َْٖ: ص) الكليات .كخصيا صبيا

     .(ُٖٔالتحقيق: )ص/(.ٖ)
    (. ْٓ/ِالتنقيح مع الوسيط  )(.ٗ)
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 -(3)كقواه األذرعي ,(2)يشرعٝتع أذاف اٞتماعة ال  فٍ و إً ن  أى من  - ,(1)((شرح مسلم))كما ُب 
 .(5)ح بذلكر ذكر ما يص  (4)رأيت ابن الرفعة حيمل على ما إذا أراد الصالة معهم, ٍبي  

 .ٓتالؼ أذاف اإلعالـ كما يأٌب, ا١تنفرد إٝتاع نفسو ]ب/ِ[اف ذى أى كيكفي ُب  
كما  تكليفولعدـ ؛ لها ال ا١تطلوب طلبان جازمان مكم  , ُب عبادة الصيب (6)با١تندكبكا١تراد  

  .(7)ال ا١تطلوب طلبان جازمان ,  منوض فيها ما ال بد فر ا١تراد بال ف  أى 
 

                                                 

مسلم بن اٟتجاج بن مسلم القيشَتم, أبو اٟتسُت النيسابورم. ركل عن قتيبة, كعمرك بن  :ىو (.ُ)
ئتُت. سنة إحدل كستُت كما - -ناقد, كركل عنو  الًتمذم, كأبو عوانة, كابن خزدية. توُب 

 .(ُّٔ, رقم:ٖٖٓ/ِ) :(, كتذكرة اٟتفاظِٖٓ, رقم:ِٖٔ/ِ) :طبقات علماء اٟتديث :ينظر
دل  إف األذافكمذىبنا الصحيح أنو يشرع لو : "(ُٓ/ ٓ)قاؿ النوكم ُب شرحو لصحيح مسلم  (.ِ)

كقاؿ االذرعي: ىو الذم نعتقد رجحانو ينظر: قوت ". فال يشرع كإاليكن ٝتع أذاف اٞتماعة 
 (.ُِّ/ُج ُب شرح ا١تنهاج )احملتا 

ين أبو العب اس أٛتد بن ٛتداف بن عبد الواحد بن عبد الغٍت األذرعي. درس  :(.  ىوّ) شهاب الد 
كغنية احملتاج شرحي , على ا١تز م كالز ركشي. ككرل نيابة القضاء ْتلب كمن مصن فاتو: قوت احملتاج

 .  (ّٓ/ُ) :, كالبدر الطالع(ُّٓ/ُ: )نةالد رر الكام نظر:يىػ  ّٖٕ سنة ا١تنهاج. توُب  
ع بن حاـز األنصارم, ا١تعركؼ بابن تفعباس أٛتد بن ٤تمد بن علي بن مر ٧تم الدين أبو ال :ىو (.ْ)

و على الشيخُت: السديد األرمي, كالظهر الرفعة. ٝتع اٟتديث من أيب اٟتسن الصواؼ, كتفق  
(, ََُْ, رقم:ْٖٗ/ِ) :افعيُت البن كثَت: طبقات الفقهاء الشينظر. ق(َُٕ)ت:التزمنتيُت, 

 (.َٕ, رقم:ُُٓ/ُ) :كالبدر الطالع
  (.ُِّ) ص  ا١تطلب العارل:  ينظر(.  ٓ)
 . ينظر:ىو الفعل الذم يكوف راجحا على تركو ُب نظر الشارع كيكوف تركو جائزا ا١تندكب : (ٔ)

ما كاف  :(ُْٖ/ ّ) :تهتذيب األٝتاء كاللغاكقاؿ النوكم ُب ( ِٗٗ)ص:  للجرجاين التعريفات
  .فعلو راجحا على تركو كال إٍب ُب تركو

  .(َِِاألشباه كالنظائر للسيوطي )ص: ينظر: (.  ٕ)
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٠توؼ الفتنة من رفع ؛ فال يندب لو األذاف, كلو ١تثلو (1)ك ا٠تنثى, ر من ا١ترأةكأما غَت الذ  
  .(3)مكركىان  (2)ال ,, أك ٤تاـر كاف مباحان أك ا١ترأة لنساء لو, سران  فى ذ  ف أى إ, فالصوت بو

 .(6)(((5)البويطي))ُب كما  , ال أذانان كونو ذًكران  (4)نعم يثاب عليو من حيث/
لالفتتاف  ؛(8)ـى ري حى  نظره إليو (7)]حيـر[كٍب  من , صواحبو إف رفع صوتو بو فوؽ ما يسمعك  

 (10)]استماعو[و يكره لو ن  ألى  ,مع استماع الرجل لو, (9)جاز غناء ا١ترأةكإمنا , بصوتو كوجهو
ألدل إذل أف يؤمر , الذ كىرً  (11)زناه لغَتفلو جو  , استماعولو  ن  سى , كاألذاف يي الفتنة نى مً أى  فٍ كإً 
, (12)ان فالنظر للمؤذف حاؿ األذاف سنة, كأيضكىو ٦تتنع لرجل باستماع ما خيشى منو الفتنةا

  .كىو ال جيوز إليو ظرألدل إذل األمر بالن   الذ كىرً فلو جوزناه لغَت 

                                                 

العُت: نظر : . يلذم لو ما للذكر كاألنثى ٚتيعا, أك اليس بذكر كال أنثىا٠تنثى: ىو الذم  (.ُ)
 . (ُِٔص) :القاموس احمليطك , ( ُْٓ/ٕ(, كهتذيب اللغة: )ِْٖ/ْ)

 )ح(.ساقط من  ((ال)) (.  قولوِ)
 .(ُِٗ/ ُ) أسٌت ا١تطالب (ِٕالتنبية )ص:  (َُّ/ ُاألـ للشافعي )ينظر:  (.ّ)
 )ظ(./أ من نسخة ٖٕهناية لوح  ((حيث))(.  قولو ْ)
كأخذ  كاختص بصحبتو, الشافعي, على , تفقوا١تصرم البويطي يعقوب أبو حيِت بن ىو: يوسف (.ٓ)

 ا١تختصر اٟترىب, كلو كإبراىيم رفيقو, كىو ا١ترادم الربيع عنو ه, كركلكغَت  كىب بن اهلل عبد عن
. ينظر:  قُِّحلقتو  بعده.  ُب الشافعي الشافعي, خلف كالـ من اختصره كالذم ا١تشهور
 .(َٕ/ُ) شهبة: قاضى الشافعية البن , كطبقات(ُِٔ/ ِ) الكربل البن كثَت: الشافعية طبقات

 (. ُِٕ)ص/: ٥تتصر البويطي ينظر(.  ٔ)
 كا١تثبت من بقية الٌنسخ .((اٟتـر))ُب األصل  ((حيـر))قولو (. ٕ)
  .(ُِٔ/ ُ) أسٌت ا١تطالب (ُٔٗ/ ُركضة الطالبُت ) (ََُ/ ّاجملموع شرح ا١تهذب )ينظر: (.  ٖ)
  .(ُِ/ ٕ) :النجم الوىاج, ك (ّٓٔ/ ْ) :التدريبينظر: (.  ٗ)
 كا١تثبت من بقية النسخ. ((الفتنة))ُب األصل  ((استماعو))(.  قولو َُ)
 .((بغَت)) )ح(ُب   ((لغَت))قولو (.  ُُ)
صحيح  .كأذف بالؿ, قاؿ: فجعلت أتتبع فاه ىا ىنا كىا ىناإذل قوؿ أيب جحيفة  يستندلعلو (. ُِ)

  باب مركر اٟتمار كالكلب.كتاب الصالة, (َّٓ( )َّٔ/ ُمسلم )
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 ,(3)ظر إليهاكال الن   ,فال يسن اإلصغاء إليو ,ف أذاهنا غَت عبادةأب (2)فيو (1)رحكتنظَت الشا
كال شك , ُب اٞتاىل ْتا٢تا ]/ أ  ّ[كالكالـ , ىذا ال يأٌب إال فيمن علم أهنا امرأة  ف  بأى  د  رى يػي 

كينها ٓتالؼ ٘ت كالنظر ا١توقعُت لو ُب الفتنة أف ُب ٘تكينها من األذاف ٛتالن لو على اإلصغاء
, كفارؽ جواز رفع صوهتا البتةحد على ما يوقعو ُب الفتنة أ (4)و ليس فيو ٛتل/ن  إف ؛من الغناء

 مشتغله  (7)أحد ٍبى   كل    بأف   -(6)خالفان لبعضهم, صواحبها تسمع كلو فوؽ ما- (5)بالتلبية
  .(8)اإلصغاء إليها ن  سى , كأيضان فالتلبية ال يي ىنا بتلبية نفسو ٓتالفو

 
 
 

                                                 

مد اٞتوجرم ػػػػػػ كما ذكر ذلك ابن حجر ُب ىو: الشارح مشس الدين ٤تمد بن عبد ا١تنعم بن ٤ت(. ُ)
/أ ( ػػػػػ من فقهاء الشافعية, كلد ّتوجر قرب دمياط, كٖتوؿ إذل القاىرة ِ/ ؿُمقدمة الكتاب ُب )ج

ق, من مؤلفاتو: شرح ٖٖٗصغَتان, كناب ُب القضاء ٍب تعفف عن ذلك , كمات ٔتصر سنة 
 (.ََِ/ِلطالع: )(, كالبدر اُِّ/ٖ: الضوء الالمع: )ينظراإلرشاد. 

 )ظ(.ساقط من  ((فيو))(.  قولو ِ)
 /أ(.ْٖ/ؿُ) :: شرح اإلمداد للجوجرمينظر(.  ّ)
 )ـ(من  (/بُِّلوح )هناية  ((ٛتل))(.  قولو ْ)
 على مقيم أنا يقوؿ كأنو الطاعة إظهار لزيادة فيها كالتثنية لبيك: قاؿ إذا لىٌب  مصدر: لتلبيةا (.ٓ)

 إف لبيك ,لك شريك ال لبيك لبيك اللهم لبيك: "يقوؿ أف: صفتهاك ,  إقامة بعد إقامة طاعتك
: الفقهية االصطالحات ُب الطلبة طلبة. ينظر: "لك شريك ال كا١تلك لك كالنعمة اٟتمد

 .(ْٗ: ص) الفقهاء أنيسك  ,(ٖٕ:ص)
النجم  (ِٕٓكاُب احملتاج )ص/.(ََُ/ ّ) :اجملموع شرح ا١تهذب(, ك َُٕ/ِاألـ: ) ينظر:(. ٔ)

  .(ْٖ/ ِج ُب شرح ا١تنهاج )الوىا 
 )ـ(.ساقط من  (( ٍب))(.  قولو ٕ)
  .(َْٕ/ُ): هناية احملتاج (ْْٕ/ ُ) أسٌت ا١تطالب ينظر: (.ٖ)
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ما قاـ  وبكلغَته عن الوج كالصارؼ لو ,(2)للخرب السابق ,(1)(/ان  ذ  أ  ) إمنا سين  ك 
 .(4)(3)]عندىم[

هنا أالحتماؿ أنو من رخص السفر على  ؛ال دليل فيو (6)اٞتمع ثانية ُب (5)لو   كتركو
 .(7)فسقطت ,كغَته احتملت ذلك ةكاقعة حاؿ فعلي  

 ,كا١تنذكرة ,(9)كصالة اٞتنازة, كالسنن (8)س دكف غَتىا( من ا٠تمة  وب  ت  ك  م  ل  ) ن  سى كإمنا يي 
  .(10)((بالفرض))فهمو كالمو دكف  تعبَت أصلو أكما 
 

                                                 

 )ح(/ب من ٖٔهناية لوح  ((أذاف))(.  قولو ُ)
 ( . ََُسبق ٗترجيو )ص/ «إذا حضرت الصالة فليؤذف لكم أحدكم .»يشَت إذل حديث: (. ِ)
 , كا١تثبت من بقية النسخ.((ندهع))(.  ُب األصل ّ)
 أم: من األدلة الصارفة لو عن الوجوب, كمنها:  (. ْ)
شعار و بأنو ليس في , كضعفو ُب اجملموع"الصالة جامعة" م:أنو إعالـ بالصالة كدعاء إليها كقو٢ت -ُ

 ظاىر ٓتالؼ األذاف. 
 .م ليس بواجبا ١تا تركو للجمع الذتركو ُب ثانية اٞتمع, كلو كاف كاجب أنو   -ِ 

 .الوضوء كاالستقباؿ كأركاف الصالةب أمرهلمسيء صالتو كما خرب ل أنو دل يأمر بو ُب -ّ  
 .(َِْ/ ُ) :هناية احملتاج, ك (ِٖ/ ّ) :اجملموع ينظر:

  نسخة )ظ( ك )ـ(.  ساقط من ((لو))(.  قولو ٓ)
لعشاء بأذاف كاحد أتى ا١تزدلفة فصلى هبا ا١تغرب كا أف النيب يشَت إذل حديث جابر(. ٔ)

 . باب حجة النيب .(ّٗ/ ْ) (ََّٗ: )صحيح مسلم .كإقامتُت
األشباه كالنظائر للسيوطي ينظر:  .االحتماؿ ُب كقائع األحواؿ يسقط االستدالؿعمال بالقاعدة:  (.ٕ)

  .(ِّٔ/ ُ) :الغرر البهية ُب شرح البهجة الورديةك ( ِّٔ)ص: 
  .(ٕٕ/ ّاجملموع شرح ا١تهذب ), ك (َُْ/ ُ) :لعزيزاك (َُِ/ ُاألـ للشافعي ) ينظر: (.ٖ)
 الفقهاء أنيساٞتنازة بالكسر كالفتح لغتاف, كقيل بالفتح ا١تيت, كبالكسر السرير. ينظر:  (.ٗ)

  .(ُْ:ص)
 (.ُّٓينظر: اٟتاكم الصغَت  للقزكيٍت: ) ص/ (.  َُ)
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كذلك لعدـ ثبوتو , ال دينع اإليهاـ -عد تسليموب- (1)بفرض العُت خيتص طلق ككونو إذا أي 
 .ؿ فيوسيأٌب ما يقا, ك (2)كغَته, ((األنوار))كاإلقامة كما ُب  ,بل يكره فيو ,ُب ذلك

ا١تعتمد  (3)لكنو ,القدًنإف كاف ك  كىو ,كسيصرح بو أيضان , ا١تقضية ((مكتوبة)) :كمشل قولو
 .(5)((باألداء))أصلو  ]/ ب ّ[لتقييد  خالفان  ,(4) الثابت عنو

أك  ,تُتئتأك صلى فا ,أك تأخَتان  ,ٚتع تقدديان  فٍ أى ك ,بُت مكتوبتُت فأكثر( ىال  و   ن  إ  و  ) 
 .(6)دكف الثانية األذافي  ن  سى منهما يي  (ىول  ل  ل  ف  ) كحاضرةن , تةن ئفا

  
 
 
 

                                                 

 نوعُت: الفرض على (.  ُ)
كاحد إقامتو كال يسقط عن البعض بإقامة البعض, كاإلدياف : ما يلـز كل , كىوعُتالفرض النوع األكؿ: 

 .وهك٨ت
: ما يلـز ٚتيع ا١تسلمُت إقامتو كيسقط بإقامة البعض عن الباقُت  , كىوفرض الكفايةالنوع الثاين: 

  .(ُٓٔالتعريفات )ص:  كاٞتهاد كصالة اٞتنازة.
 (.َُٕ/ُينظر: االنوار ألعماؿ االبرار: )(. ِ)
 )ح(.ساقط من  ((لكنو))(.  قولو ّ)
عن أربع صلوات  : إف ا١تشركُت شغلوا رسوؿ اهلل قاؿ بن مسعود  عبد اهلليشَت ٟتديث (. ْ)

, فأمر بالال فأذف, ٍب أقاـ فصلى الظهر, ٍب أقاـ يـو ا٠تندؽ, حىت ذىب من الليل ما شاء اهلل
( ُٕٗ: )ُب سننوأخرجو الًتمذم  فصلى العصر, ٍب أقاـ فصلى ا١تغرب, ٍب أقاـ فصلى العشاء.

 :إركاء الغليل . كصححو األلباين ُبباب ما جاء ُب الرجل تفوتو الصلوات بأيتهن يبدأ (ِْٔ/ُ)
(ُ/ِٕٓ).  

 (.ُّٓ: اٟتاكم الصغَت للقزكيٍت )ص: ينظر(. ٓ)
  (ُِٔ/ ُ) أسٌت ا١تطالبينظر: (. ٔ)
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 مهاقد  , أك كانت غَت فريضة الوقت, مها على اٟتاضرةقد   (ة  ت  ئ  اف  ) كانت األكذل( و  ل  و  ) 
و الثابت من فعلو ن  ألى  ؛(2)(1)كما رجحو النوكم ,ُب ٚتع التأخَت

١تا ُب  خالفان - (3)
ا إذا دل يواؿ أم  , (5)كىو اٟتديث, (4)ةئتندب األذاف للفاو ال يي ن  أى على  ءن فيهما بنا - ((اٟتاكم))

 .(6)انية ُب ٚتع التأخَتللث فيؤذف
تة ئإذا دخل كقت الظهر عقب سالمو من الفا ٍبي  , ا٢ت فى ذ  قبيل الزكاؿ أى  تةن ئى فاكلو صل   

 .(7)للظهر أيضان  فى ذ  أى 
,  عقب سالمها دخل كقت مؤداة أخرل٢تما ٍب فى فأذ  , ككذا لو أخر مؤداة آلخر الوقت 

ف أريد مواالة إف ,لصورة ا١تواالة على عبارتو نظران  رد ىاتافتكقد  ,(8)فيؤذف ٢تا قالو النوكم
إال من أ نشفال إيراد؛ ألف التوارل ىنا دل ي ػػػػػ  ((كاذل)) :بو قولوشعر أكما ػػػػ  نشأت عن فعلو 

  . دخوؿ الوقت

                                                 

, حاؽ بن أٛتد ا١تغريبالكماؿ إسأخذ عن  ,حيي بن شرؼ النوكم ,أبو زكريا ,٤تي الدينىو:  (.ُ)
. ينظر: عالء الدين بن العطار, كمشس الدين بن النقيب, كأخذ عنو الرضي بن برىاف الدينك 

  (.ّْٓ/ٓ) :كشذرات الذىب (,ِٖٕ/ُّ) :كالبداية كالنهاية (,ُٓٔ/ٓ) :طبقات السبكي
 .(ُٕٗ/ ُ) :ركضة الطالبُت كعمدة ا١تفتُتينظر: (.ِ)
كمنو: "..ٍب أذف ٍب أقاـ  بد اهلل الطويل ُب مسلم باب حجة النيب حديث جابر بن عيشَت إذل (. ّ)

باب حجة  , كتاب اٟتج,(ّٗ/ْفصلى الظهر ٍب أقاـ فصلى العصر..". اٟتديث أخرجو مسلم: )
كأنو  ,كأنو يؤذف لألكذل ,كفيو أف اٞتامع بُت الصالتُت يصلي األكذل أكال. قاؿ النوكم: " النيب 

". ينظر: شرح مسلم: كىذا كلو متفق عليو عندنا ,كأنو ال يفرؽ بينهما ,يقيم لكل كاحدة منهما
(ٖ/ُْٖ.) 

 (.  ُّٓص:: )الصغَتاٟتاكم (.  ْ)
 (.َْٖ/ُ(, كالعزيز: )َُِ/ِينظر: اٟتاكم الكبَت: )(.  ٓ)
  .(ُِٔ/ ُ) أسٌت ا١تطالبينظر: (. ٔ)
  .(َْٓ/ ُ)هناية احملتاجينظر:  (.ٕ)
 (. ُّٔ/ّ: )هناية احملتاج, ك (ْٖ/ّ: اجملموع: )ينظر(. ٖ)
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كال معٌت لو  ,إذ ا١تقصود بو اإلعالـ ؛(1) (ت  ق  و  ) اإلقامةكوازه  كج ,( لصحة األذافط  ر  ش  و  )
 .(3)فيو من التدليس  (2)مع ما/ ,قبل الوقت

 ] / أْ[ مسألةُب  مر  كما   (4)مالنوك  حى كبو صر  , كالمو صحتو ما داـ الوقت باقيان   فهمأك  
ينبغي ٛتلو  ,(7)تياربوقت االخ  فتقييد ابن الرفعة, (6)( 5)كاقتضاه كالـ الرافعي, ا١تواالة األخَتة

 .على بياف األفضل
  .(11)البويطي (10)عن (9)(8)سنومإلإذا فعل الصالة بطلت مشركعيتو كما نقلو ا نعم

                                                 

  .(َُٖ/ ُ) :ا١تهذب (ّْٕ/ ُاٟتاكم الكبَت ) (َُِ/ ُاألـ للشافعي )ينظر: (. ُ)
 )ـ( .من  (/ أُّّلوح )هناية  ((ما))(.  قولو ِ)
عيب باطن فال خيرب البائع ا١تشًتم ٢تا بذلك العيب الباطن كيكتمو  ةأف يكوف بالسلعالتدليس: (. ّ)

الزاىر ُب غريب ألفاظ الشافعي  .كا١تدالسة, كا١تخادعةة. كىي الظلم ةمن الدلس مأخوذ كىو .اياه
 .(ُّٗ)ص: 

  .(ِٖ/ ّاجملموع شرح ا١تهذب ) (ْ)
ٝتع من ٚتاعة منهم: أبو  ,القزكيٍت الر افعيأبو القاسم عبد الكرًن بن ٤تمد بن عبد الكرًن  :ىو (.ٓ)

ر, كركل عنو زكي الدين ا١تنذرم, كأبو الثناء ٤تمود حامد عبد اهلل بن أيب الفتوح, كا٠تطيب أبو نص
 :نظر: طبقات الشافعية الكربليالطاككسي, كغَتمها. توُب بقزكين سنة ثالث كعشرين كستمائة. 

 .(ُٖٗ, رقم:ُْٖ/ِ) :(, كطبقات الفقهاء الشافعيُت البن كثَتُُِٗ, رقم:ُِٖ/ٖ)
 . (َْٖ/ ُ): العزيزينظر:  (.ٔ)
 (.ّْٕ/ِ)كفاية النبيو:   (.ٕ)
ٚتاؿ الدين أبو ٤تمد عبد الرحيم بن اٟتسن بن علي القرشي األسنوم, أخذ الفقو عن  :ىو (.ٖ)

السنباطي, كالسبكي, كغَتىم, صن ف التصانيف النافعة كا١تهمات, كشرح ا١تنهاج للبيضاكم, 
البن  : طبقات الشافعيةينظر. ق(ِٕٕ)  لكفاية, كطبقات الفقهاء,. توُبكا٢تداية ُب أكىاـ ا

(, كهبجة الناظرين ِّٖٔ, رقم:ّْٓ/ِ) :(, كالدرر الكامنةْٔٔ, رقم:ُُٕ/ِ) :قاضي شهبة
 (.ِّٓ, رقم:ِّٓ/ُ) :لبدر الطالعكا(, ََِ :)ص

  (.ِٕٗ)ص/ كاُب احملتاجينظر:   (.ٗ)
 .((من))ُب )ح(     ((عن))قولو (. َُ)
  .(٥ُُِتتصر البويطي )ص/ ينظر:(. ُُ)
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 .(3)الصالة  (2)]تلك [ف ذلك بالنسبة إذل ا١تصلي ُب أ (1)كظاىر كما قالو الشارح
كبُت  ؽ بينوكفر   ,بو جاىالن ف إف أذ  ك , الوقت (5)االعتداد بو إذا صادفو (4)كْتث الزركشي 

 .(6)بتوقفهما على النية ٓتالفو, كالصالة التيمم
لو  (9)فيؤذف/ :(8)لفهمو ٦تا يأٌب أم ؛(7)كسقوطو من أكثرىا, (ح  ب  ص  ب   ل  كُب بعض النسخ )

 .(10)١تا يأٌب ؛قبل كقتو من نصف الليل
 
 
 
 
 

                                                 

: ٥تطوط  ينظرذلك بالنسبة إذل ا١تصلي ُب تلك الصالة , كاهلل أعلم(.  )... قلت : كظاىر أف(. ُ)
 ./ أ(ْٖ/ؿ /ُشرح اإلرشاد للجوجرم: )

 .ن األصل , كا١تثبت من بقية النسخساقط م((تلك))قولو (. ِ)
  ساقط من )ح(. ((الصالة))قولو (. ّ)
ي, أخذ عن الشيخُت ٚتاؿ الدين بدر الدين أبو عبد اهلل ٤تمد بن هبادر بن عبد اهلل الزركش :ىو (.ْ)

سنوم, كخادـ كثَتة منها: تكملة شرح ا١تنهاج لإل  ان سنوم, كسراج الدين البلقيٍت, كصن ف تصانيفإلا
الشرح كالركضة, كالبحر ُب األصوؿ, كشرح ٚتع اٞتوامع للسبكي, كٗتريج أحاديث الرافعي, كغَت 

 :الشافعية البن قاضي شهبة طبقات: ينظرسنة أربع كتسعُت كسبعمائة.  ذلك. توُب 
 (. ُّْ/ُِ) :(, كالنجـو الزاىرةَُٗٓ, رقم:ّٕٗ/ّ) :(, كالدرر الكامنةٕٗٔ, رقم:ِّّ/ِ)

 ((.صادؼ))ُب بقية النسخ (. ٓ)
 (.ُُٓخادـ الرافعي كالركضة )ص: ينظر: (.ٔ)
ا١تصنف ابن  دل تذكر ُب بعض نسخ اإلرشاد , كمنها النسخة اليت عليها شرح ((ال بصبح))قولو (.  ٕ)

  (.  ُُٖ/ ُ: إخالص الناكم: )ينظرا١تقرم. 
 ساقط من )ح(. ((أم))قولو (.  ٖ)
  .)ظ( نسخة /ب منٖٕهناية لوح  ((فيؤذف))(.  قولو ٗ)
  .(َْ/ُ) :فتح الوىاب (َُٖ/ ُ)ا١تهذب  (ِٔ/ ِاٟتاكم الكبَت )ينظر: (. َُ)
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, (2)كؿ ال يشًتط لو الوقت أيضان أذاف اٞتمعة األ أف   (1)الشيخ أيب حامد ((ركنق))كنقل عن 
للشيخ  ((قنالرك )) نسبةُب  عى وًز نو ني أعلى , غَت صحيح على الصحيح (3)كالقياس, كىو بعيد
 .(4)أيب حامد

 ابينه  يطوؿ الفصل عرفان ال  نعم يشًتط أى , لصبحلكلو  ا اإلقامة فال تصح إال ُب الوقتم  أى 
 .(5)كبُت الصالة

  :(6)أف يكوف أك نائبو, من اإلماـ لألذاف ف ا١تنصوبكيشًتط ُب ا١تؤذ  
  .بالغا   -
  .أمينا   -
ٓتالؼ  ,ليخربه دائمان  (7)]لو[ عن علم إذا رتب أك ٓترب ثقة ,بالوقت بإمارة عارفا   -

, فال يشًتط معرفتو بو ]ب/ْ[ ,أك ٞتماعة من غَت نصب, من يؤذف لنفسو
                                                 

, غدادم, ييعرؼ بالش يخ أيب حامد ٍب  الب, أٛتد بن ٤تم د بن أٛتد اإلسفراييٍتىو: أبو حامد (.ُ)
ىٍرزيباف كالد ارىكي,  كأخذ طريقة العراقي ُت كشيخ ا١تذىب, كييعرؼ بابن أيب طاىر, إماـ

عن ابن ا١ت
 .(ُٔ/ْالس بكي ) , كطبقات(ُّٗ/ُٕعالـ الن بالء: )سَت أينظر: ى. َْٔت

شرح ا١تقدمة اٟتضرمية ا١تسمى بشرل ك ,(ْٕٕ/ ُ) :حواشي الشركاينينظر النقل عن الركنق ُب: (.ِ)
  .(ُٖٓالكرًن بشرح مسائل التعليم )ص: 

القياس: ُب اللغة: التقدير, كالتسوية. كُب االصطالح: رد فرع إذل أصل بعلة جامعة بينهما, أك (.  ّ)
ٛتل معلـو على معلـو ُب إثبات حكم ٢تما, أك نفيو عنهما, بأمر جامع بينهما, من حكم أك 

 (.ٖٗ/ِ(, كإرشاد الفحوؿ: ) ُِْ/ُ(, كا١تنخوؿ: )ُٕٖ/ٔ: لساف العرب: ) ينظر. صفة
ىو   :الر كنق: ٥تتصر ُب فركع الشافعية على طريقة "اللباب" للمحاملي, ٥تتلف ُب مؤلفو: فقيل(.  ْ)

ككاف الشيخ اإلماـ  "كقاؿ السبكي: ,من تأليف أيب حاًب القزكيٍت :, كقيلأليب حامد االسفرايٍت
توقف ُب ثبوتو عنو كٝتعتو غَت مرة إذا عزا النقل إليو يقوؿ الركنق ا١تنسوب إذل الشيخ أيب ي 
 (, ككشف الظنوف عنٖٔ/ْينظر : طبقات الشافعية الكربل: )  ".كال جيـز القوؿ بأنو لو ,حامد

 (.ّْٗ/ُأٝتاء الكتب كالفنوف: )
  .(ٕٖ/ ١ّتهذب )اجملموع شرح ا (َْ/ ّ) العزيز (َُٖ/ ُ)ا١تهذب  ينظر:(. ٓ)
  .(ِٖٔ/ ُالغرر البهية ُب شرح البهجة الوردية ) ينظر:(. ٔ)
 , كا١تثبت من بقية النسخ.ساقط من األصل ((لو))(.  قولو ٕ)
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, رؼ ال يصح نصبوفغَت العا, كأذاف األعمى ,أذانوإذا علم دخولو صح  (1)]بل[
كما بينتو  ,كغَته ,(3)((اجملموع)) كالـ  (2), ىذا حاصل ما دؿ عليوأذانوكإف صح 

كغَته حيث فهموا  ,(5)((اإلسعاد)) لصاحب خالفان  (4)]))كرًن[بشرل))ُب 
  .(8)فاعًتضوا عليو ,كالمو (7)/ما دؿ عليو (6)]غَت[منو

  :عل شركطُب صحة األذاف كاإلقامة من حيث الفا طى رً شي  (و  )
ٟترمة  ؛ثىاأك ا٠تن ,أذاف ا١ترأة للرجاؿ حي فال يص  , ( كلو عبدان ر  ك  ذ  ) أف يفعلو :األول 

 (10).إليها (9)نظرمها
 كقياسان , إليو ٟترمة نظر الكل   ؛أك ا٠تناثى كما ىو ظاىر ,أك النساء كال ا٠تنثى للرجاؿ 

 .(11)القياس ُب عى وًز ني  فٍ إً ك , على ما يأٌب ُب اإلمامة
 
 

                                                 

 , كا١تثبت من بقية النسخ .ساقط من األصل ((بل))(.  قولو ُ)
 ساقط من )ح(. ((علي))(.  قولو ِ)
  .(َُِ/ ّ) :(.  اجملموع شرح ا١تهذبّ)
  ساقط من األصل, كا١تثبت من بقية النسخ. ((كرًن))قولو (. ْ)
, أبو ا١تعارل  بكر بن علي بن ايب شريف ا١تقدسي صاحب اإلسعاد ىو: ٤تمد بن ٤تمد بن أيب(. ٓ)

, (ّْ/َُق . ينظر: شذرات الذىب: )َٔٗ, كتوُب هبا سنة ماؿ الدين ابن األمَت ناصر الدينك
 (. ّٓ/ٕالـ للزركلي:)( , كاألعّٕٕ/ِكاألنس اٞتليل: )

 ساقط من األصل , كا١تثبت من بقية النسخ . ((غَت))(.  قولو ٔ)
  )ح(./أ من نسخة ٕٖهناية لوح   ((عليو))(.  قولو ٕ)
 (. ّٕٔ/ينظر : اإلسعاد )ص. (.ٖ)
 .((نظرىم))كُب )ـ(  ((نظرىا))ُب نسخة )ح(  ((نظرمها))(.  قولو ٗ)
  .(ََُ/ ّاجملموع شرح ا١تهذب ) ينظر:(.  َُ)
  .(َْٕ/ ُ)هناية احملتاج ينظر:(.  ُُ)
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١تا  خالفان  كغَته ,كما اقتضاه كالـ الشيخُت ,(1)[مكغَتى[جاؿ بُت احملاـر كال فرؽ ُب الر   
جاؿ فال ألف األذاف من شعار الر   ؛(3)ظاىرو الن  إً  :قاؿ شيخنا فٍ إً , ك (2)سنومإلأشار إليو ا

 .(7)ؿجابالر   (6)ان هب  تش (5) [بو]الصوت  السيما كُب رفعهن   ,غَتىم (4)٢تم من/ حي ص  يى 
 ,١ترأة للنساء فهو جائز غَت مستحبكأذاف ا ,ا٠تنثى لنفسوك , من ا١ترأة كل    فى ذ  أى  (8)ا إذام  أى  

  .لألذاف ا١تستحب ا جعل الذكورة شرطان من  و إً ن  ألى  ؛كال يرد ذلك على عبارتو, ٔتا فيو ر  كما مى 
ُب إتيانو هبما نوع استهزاء  ف  ألى  ؛(9)قامة من كافراإل( فال يصح كم  ل  س  م  أف يفعلو ) :الثاني

 .إذ ال يعتقد حقيقة ذلك ؛]/ أٓ[
 
 
 
 
 
 

                                                 

 , كا١تثبت من بقية النسخ.((كغَته))ُب األصل  ((كغَتىم))(.  قولو ُ)
 .(ِٖٖينظر: كاُب احملتاج )ص/(.  ِ)
  .(ُِٗ/ ُ) :أسٌت ا١تطالبينظر: (.  ّ)
  )ـ(.من نسخة  (/بُّّلوح )هناية  ((من))(.  قولو ْ)
 من بقية النسخ.زيادة  ((بو))(.  قولو ٓ)
 .((تشبو))ُب بقية النسخ  ((تشٌبهان ))(.  قولو ٔ)
  .(َْٕ/ ُ)هناية احملتاج ينظر:(.  ٕ)
  ساقط من بقية النسخ. ((إذا))(.  قولو ٖ)
  .(ُِٖ/ ُ) أسٌت ا١تطالب (ٗٗ/ ّاجملموع شرح ا١تهذب ) (ُٖٖ/ ّ) ينظر: العزيز:(.  ٗ)
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 ؛أك إقامتو د بأذانوتعكمع ذلك ال ي ,بالنطق بالشهادتُت (1)نعم يسلم الكافر غَت العيسوم 
إذل العرب  رسوؿ اهلل  ا٤تمدن  ف  العتقاده أى  ؛ٓتالؼ العيسوم ,كفرأكلو ُب ال (2)لوقوع

 .خاصة
 ,اتصلت با١توت فٍ  إً ال  إً  ,ال تبطل ما مضى (3)ةدٌ الرٌ  ف  ألى  ؛بٌت قريبان  ٍبي  أىٍسلىمى ف ا١تؤذ   كلو ارتدٌ 

د ذلك ييع ف  أى  ن  سى نعم يي  ,جازت إقامتو ػػػػ كلو بعد طوؿ الفصل ػػػػػ ٍبي  أىٍسلىمى ارتد بعده  فٍ إً ك 
 .(4)تو تورث شبهة ُب حالوردٌ  ف  ألى  ؛غَته

دل يقبل خربه  فإك  ,الشعاركإقامتو  بأذانو (5)]فيتأتى[ كلو صبيان  (ز  ي   م  م  ) يفعلو أف :الثالث
ية النجاسة ؤ كر  ,ما طريقو ا١تشاىدةفيمن قبوؿ خربه  ((اجملموع))كما ُب  ,بدخوؿ الوقت

بػىريهي  لي بى قٍ د يػي نعم ق, (6)كما ذكره ُب ٤تل آخر منو ,ضعيف ُب  فو ذٍ إً ك ,ت بو قرينةفيما احتف   خى
فتجب اإلجابة إف كقع ُب القلب , لوذم كليمة  بكإخباره بطل, ةو ىدي  كإيصاؿ  ,دخوؿ دار

 .(7)صدقو
ي زً ا غَت م  أى   .(8)لعدـ أىليتو للعبادةأذانو  حي كا١تغمى عليو فال يص   ,كاجملنوف اٍلميمى

 

                                                 

إذل أيب عيسى إسحاؽ بن يعقوب األصبهاين, كاف ُب خالفة العيسوية: فرقة من اليهود تنسب (.  ُ)
رسوؿ اهلل إذل العرب خاصة, كخالف اليهود ُب أشياء أخرل, منها:  ا١تنصور, يعتقد أف ٤تمدان 

 (.َْٕ/ُ(, كحواشي الشركاين كالعبادم: )ُِٖ/ُ: أسٌت ا١تطالب: )ينظرأنو حـر الذبائح. 
 .((عبوقو ))ُب )ح(   ((لوقوع )) (.  قولوِ)
 إذل اإلسالـ عن الرجوع فهي:  الشرع ُب الردة كأما.غَته إذل الشيء عن الرجوع الردة ُب اللغة(.  ّ)

 :عرفة ابن حدكد شرحك  ,(ُِٕ/ ّ) :العرب لسافك  ,(ُِّ/ ُّ): الكبَت اٟتاكم . ينظر:الكفر
(ِ /ْٗٓ.) 

  .(ِّّ/ ُ) :مغٍت احملتاج (ُِٖ/ ُ) أسٌت ا١تطالب ينظر:(.  ْ)
 , كا١تثبت من نسخة )ـ(.((فينادم))ُب األصل , ك )ح( ك )ظ( (.  ٓ)
  .(ُِّ/ ُٕ)(, َُٖ/  ّينظر: اجملموع: )(.  ٔ)
  .(ُّْ/ ُ)هناية احملتاج ينظر:(.  ٕ)
  .(ُْْ/ ُ)هناية احملتاج (ّٓ/ ِالنجم الوىاج ُب شرح ا١تنهاج ) ينظر:(.  ٖ)
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  .(3)حينئذ[[ كفعلو ,(2)]النتظاـ قصده[ ,(1)]نشوتو[يصح أذاف سكراف ُب أكائل نعم 
 (ة  اع  م  ج  ل  ) أك أقاـ, إف أذف (5)(ت  و  ص   ع  ف  ر  ب  ) ركً من ذي  (4)كاإلقامة ]ب/ٓ[ ويفعلأف  :الرابع

, فال جيزم اإلسرار كلو ببعضو ,(6)هبماف اٞتماعة ٖتصل أل ؛فيجب إٝتاع كاحد ٚتيع كلماتو
 .(8)كالتقييد بذلك من زيادتو, لفوات اإلعالـ ,(7)ما عدا الًتجيع

 .ال اإلعالـ, ف الغرض منو الذكرأل, إٝتاع نفسو فقط وئفيجز أك ا١تقيم لنفسو , أما ا١تؤذف
ُب  :أم (ث  ي  ح  ) (9)ٝتع كاحدان أك , أك ٞتماعة ,أذف لنفسو ءن سوا ا١تؤذف ندبان  (ر  س  ي  و  )

فيو صالة  (ت  يم  ق  أ  ) كلو مطركقان  ,كغَتمها من أمكنة اٞتماعة, كرباط مسجد من مكاف
صالة أخرل  (10)لئال يوىم السامعُت دخوؿ/ ؛اأك ٣تتمعُت كانصرفو , بأذاف من ٚتاعة فرادل

 (11)ف كانتإك  ,الرفع ن  سى و يي ن  إً ف ؛٦تا ذكر شرطه  دى قً ٓتالؼ ما إذا في , يمالسيما ُب يـو الغ

األكؿ قد انتهى حكمو بصالة  ف  ألى  ,ف يكوف لو إماـ ال راتبأب, الثانية مكركىة اٞتماعة
 الثانية  (13) يسن إذا كانت اٞتماعةال  ينبغي أى  :(12)سنومإلاكقوؿ , كال إيهاـ, اٞتماعة األكذل

 

                                                 

 من بقية النسخ.كا١تثبت  ((شبابو))ُب األصل  ((نشوتو))(.  قولو ُ)
 كا١تثبت من بقية النسخ.. ((النتظاـ ك قصده))ُب األصل  ((النتظاـ قصده))(.  قولو ِ)
 يرمز لو ُب األصل ْترؼ )ح( , كا١تثبت من بقية النسخ.  ((حينئذ))قولو (.  ّ)
 ُب نسخة )ـ( كاإلمامة . ((كاإلقامة))(.  قولو ْ)
  .(ِٕٔ/ ُوردية )الغرر البهية ُب شرح البهجة الينظر: (.  ٓ)
 .((هبا))ُب )ح(   ((هبما))(.  قولو ٔ)
 .(َٓ/ِالوسيط: ) الًتجيع: ىو أف يأٌب بكلميت الشهادتُت سران مرتُت, ٍب ديد هبما صوتو مرتُت . (ٕ)
  (.ُٗ(, كاإلرشاد )ص:ُّٓينظر: اٟتاكم الصغَت)ص: د على اٟتاكمأم: من زيادة اإلرشا(.ٖ)
 .(ِٖٔ/ ُالغرر البهية ) (ُٔٗ/ ُركضة الطالبُت ) (ٖٓ/ ّاجملموع شرح ا١تهذب ) ينظر: (.ٗ)
 )ـ(.  نسخة / أ منُّْ لوح /أ من نسخة )ظ( , كهناية ٕٗهناية لوح ((دخوؿ))(.  قولو َُ)
 .((كاف))ُب )ح(  ((كانت))(.  قولو ُُ)
 (.ُْٓ/ِينظر: ا١تهمات )( ُِ)
  ساقط من بقية النسخ . ((اٞتماعة))(.  قولو ُّ)
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قلنا األذاف حق  فٍ  أى  إال  و ال يأٌبن  بأى  مردكد, (1)كم ا١تقاصدللوسائل ح ف  ألى  ؛مكركىة
ُب التقييد باالنصراؼ الذم نظَته تك , و حق للصالةن  أى  مر   (2)كالقدًن ا١تعتمد كما, للجماعة

 نظر ٢تذا اإليهاـ, ال (4) [يرد بأنو[ ]/ أٔ]َتىم من أىل البلد غ  وىميو ن  بأى  (3)ذكره الشيخاف
ا قيدكا بوقوع من  كإً : (7)قاؿ, ضرر (6)و ال يًتتب عليو كثَتن  أى مع  ,سنة الرفع (5)رعايتو تفوت ف  ألى 

كإمنا يتجو ما [, كدل ينتو حكمو, و مدعو باألكؿن  ألى  ؛قبلو (8)و ال يسن لو األذاف/ن  ألى  ٚتاعة؛
 .(9)]أراد الصالة معهم فٍ و إً قال

؛ و فردن  أخره فإً  كالتهليل, و أربعن   التكبَت أكلو؛ فإً إال   (ىن  ث   م  )يأٌب بو  فٍ أى  :الخامس
 .(11)لشهرتو ؛كاستغٌت عن االستثناء ا١تذكور, (10)تباعلال

كخيل  ,بلعلوىم ايف تركو ألك , (12)تباعلال؛ الًتتيب ا١تعركؼ (با  ت  ر  م  )يأٌب بو  فٍ أى  :السادس
كلو ترؾ بعض كلماتو , على ا١تنتظم منو بٌتك , دل يصح كلو ناسيان , عكس فٍ إً ف, باإلعالـ

 .(13)مع إعادة ما بعده, أتى با١تًتكؾ

                                                 

 (.ّٓٗ/ِية النبيو: )كفا  (.ُ)
 ساقط من )ح( . ((كما))(.  قولو ِ)
 .(ُٔٗ/ ُ) :ركضة الطالبُتك  ,(ُْٓ/ ّ) :العزيز, ك (ٖٓ/ ّ) :اجملموع ينظر:(. ّ)
 كا١تثبت من بقية النسخ . ((بزيادتو))ُب األصل  ((يرد بأنو))قولو (. ْ)
  .((لفوت))ُب )ظ(  ((تفوت))(.  قولو ٓ)
  .((كبَت)))ح(  ُب  ((كثَت))(.  قولو ٔ)
  ساقط من )ظ(.  ((قاؿ))(.  قولو ٕ)
  )ح(/ب من ٕٖهناية لوح  ((األذاف))(.  قولو ٖ)
 ساقط من األصل, كا١تثبت من بقية النسخ . ((معهم)) -إذل  - ((إمنا))من قولو (.  ٗ)
اب ب (ُّٓ/ ُ) :سنن أيب داكد. بن عبد ربو األنصارم عبد اهلل بن زيد حديث يشَت إذل  (.َُ)

  .(َْٕ/ ِ) :صحيح أيب داكدكيفية األذاف. كحسنو األلباين 
  .(ُٖٗ/ ُ) :ركضة الطالبُت (ُٕٓ/ ّ) :العزيز (ْٗ/ ِالوسيط ُب ا١تذىب )ينظر: (.  ُُ)
 السابق.  عبد اهلل بن زيد ابن عبد ربو األنصارم حديث كما ُب (.ُِ)
  .(ُُّ/ ّاجملموع شرح ا١تهذب )ينظر:  (ُّ)
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نعم ال يضر , أك كالـ, يفصل بُت كلماتو بسكوت ال  أى  (ء  ل  و  )يأٌب بو  فٍ أى  :السابع 
األكالف   (1)]ك[ال خيل باإلعالـ إذ  ؛كجنوف ,كإغماء, كيسَت نـو  ,كلو عمدان  ,يسَتمها

لقرهبا  اهن  ككأى  ,اإلقامة (3)ككذا فيهما ُب, (2)ن االستئناؼ ُب غَت األكلُتسكي ,الؼ األكذلخ
 .ٓتالؼ األذاف ,(5)]البتة فاصلب[ا دل يسامح فيه (4)كتأكدىا, من الصالة

    عاطس إذل الفراغكتشميت ال, السالـ  (7)]ردٌ [ يؤخر فٍ أى ك  ,إذا عطس حيمد سران  (6)فٍ أى ك 
ُب لو لعذره سومح  ون  كيوجو بأى  ,[/ بٔ[كما اقتضاه إطالقهم  -طاؿ الفصل فٍ كإً  -

, كالتكلم, فخالؼ السنة, ر ذلك للفراغدل يؤخ   فٍ إً ف, ـ تقصَته بوجوعدل ؛مع طولو التدارؾ
ىر يقع كما ىو ظا  أك أعمى ٤تًتمان  , ٨تو حية تقصد ٤تًتمان  ف رألإجيب  نعم ,كلو ١تصلحة

  .(8)ُب بئر
العصر  (9)انتفك, ف للظهرو يؤذ  ن  أى  كلو ظن  , ارؼبل عدـ الص   ,كال يشًتط لألذاف نية

 .(10) ((اجملموع))كما ْتثو ُب  ,صح  
ألنو خيل , إقامتو كأ, على أذانو (ر  ي  غ   اء  ن  ب   ل  ب  ) (12)بو كاإلقامة (11)يأٌب/ فٍ أى  الثامن:

                , صوتان  اشتبها فٍ إً ف, اٞتملة ُب يورث اللبس صدكره من شخصُتإذ  ؛باإلعالـ

                                                 

 ساقط من األصل , كا١تثبت من بقية النسخ. ((ك))قولو (.  ُ)
 .أم: النـو اليسَت, كاإلغماء(. ِ)
 عن(( .))ُب  )ظ(   ((ُب))(.  قولو ّ)
 .((كلتأكدىا))ُب )ح(  ((كتأكده))(.  قولو ْ)
 كا١تثبت من بقية النسخ.  ((تفاضل النية))ُب األصل  ((بفاصل البتة))قولو (.  ٓ)
 . (()ـ( ))فإنو ُب نسخة ((كإف))(.  قولو ٔ)
 ساقط من األصل, كا١تثبت من بقية النسخ . ((رد))(.  قولو ٕ)
  .(ِّّ/ ُمغٍت احملتاج ) (ُِٖ/ ُ) أسٌت ا١تطالبينظر: (.  ٖ)
  . ((ُب )ظ( , ك)ـ(  ))ككانت ((فكانت))(.  قولو ٗ)
  (. ّٖٕ/ُ: اجملموع )ينظر(.  َُ)
  ـ(.)من  (/بُّْلوح )هناية  ((أف يأٌب))(.  قولو ُُ)
  ساقط من )ظ(.  ((كاإلقامة))(.  قولو ُِ)
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على  البناءى  ألحدحدمها كمات ال جيوز أن شرع ُب م ف  إً ف ؛(3)أك عمرة ,(2)(ج  ح  ك  ) (1)ان كىذٌ 
غَته على  ءً بنافعدـ , زاؿ اٟتصر ال يبٍت على فعل نفسو فتحلل ٍب (4)حصرأي و لو ن  ألى  ,فعلو

 (5).فعلو أكذل
 إذ ال ؛هى رً ف أذف الفاسق كي إف, ألنو  أمُت على الوقت ؛(ل  د  ع  )ف يقيم أأف يؤذف ك  (ن  س  و  )
دل  فٍ إً ك  ,لكن حيصل بأذانو السنة, ينظر إذل العورات (6)كال أفٍ  ,يؤذف ُب غَت الوقت فٍ ن أى يؤمى 

 (7).قبل خربهيي 
 .و أكمل من غَتهن  ألى  ؛ر  كيقيم حي , ف يؤذفأك 
 : من قولو  ١تا صح   ؛أك تراب, كاألكرب ٔتاء, ٟتدث األصغرعن ا (8)(ر  ه  ط  ت  م  )ك 

 . (11)«طهارة (10)أك قاؿ على  ]/إٔ[على طهر  (9)ال  ذكر اهلل إً أ فٍ كرىت أى »
                                                 

  .(ُٕٓ/ ّ) :لساف العربينظر:   .القراءةسرعة ا٢تٌذ: (.  ُ)
 كقت ُب ٥تصوصة بصفة تعاذل اهلل لبيت قصد :الشرع كُب,  ا١تعظم الشيء إذل القصد :اٟتج (.ِ)

  .(ِٖ: )ص للجرجاين التعريفات, (ْٗٓ/ ٓتاج العركس ): ينظر. ٥تصوصة بشرائط ٥تصوص
 إذل القصد كقيل ,الزيارة :ا١تيم كإسكاف العُت كبفتح كإسكاهنا ا١تيم ضم مع العُت بضم العمرة (.ّ)

 أسٌتك  ,(٥ُِٖتتار الصحاح )ص: . ينظر: للنسك الكعبة قصد ىي: كشرعا .عامر مكاف
  .(ْٗ /ص) الفقهاء أنيسك  ,(ّْْ/ُ) :ا١تطالب

الشرع: ا١تنع عن ا١تضي ُب أفعاؿ اٟتج, سواء كاف بالعدك  أك  اإلحصار: ُب اللغة ا١تنع كاٟتبس, كُب(.ْ)
 (ُِالتعريفات )ص: ينظر:  باٟتبس أك با١ترض.

  .(ِّّ/ ُمغٍت احملتاج ) (َِِ/ ُ) :ركضة الطالبُت (ُٖٔ/ ّ) :العزيزينظر: (.  ٓ)
 ساقط من نسخة )ظ( ك )ـ(. ((أف))(.  قولو ٔ)
  (ُْٔ/ ُ)اية احملتاجهن (ُِٗ/ ُأسٌت ا١تطالب )ينظر: (.  ٕ)
  .(َُّ/ ّاجملموع شرح ا١تهذب ) (ُٖٗ/ ّ) العزيزينظر: (.  ٖ)
  ساقط من )ح(.  ((إال))(.  قولو ٗ)
  ساقط من )ح( ,ك )ظ(. ((على))(.  قولو َُ)
كابن  (,ُّٖ/ ُّ) (َُّْٗأخرجو أٛتد ُب مسنده من حديث ا١تهاجر بن منقذ برقم: )(.  ُُ)

(.: ىذا حديث ِِٕ/ُا١تستدرؾ )ُب , قاؿ اٟتاكم (ِٖ/ ّ) (َّٖحباف ُب صحيحو برقم: )
 . ط الشيخُت كدل خيرجاه هبذا اللفظصحيح على شر 
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 كقيس باألذاف اإلقامة. ,(2)« الى يػيؤىذ في ًإال  ميتػىوىض ئه » :(1)الًتمذم كركل
 فهو كاعظ غَت فة من ديكنو فعلها, كإال  لصالة فليكن بصذل او يدعو إً ن  : كألى قاؿ الرافعي 

بل  ,كىو متجو, (5)لو التطهر من ا٠تبث أيضان  ن  سى يي  أنو (4)]ا١تصنف[, كقضية كالـ (3)متعظ
  .كراىة أذانو  (6)العيد عن ابن دقيق الزركشي نقل
, كالتحرًن وؿ ا١تقصودٟتص ,(8)]هًت س[, كمع عدـ ٔتسجد , كلو(7)كجيزم أذاف اٞتنب 

 ن  سى يي  (10)كالـ الشارح (9), خالؼ ما يومهوأكرب كلو حدثان  ر, كلو أحدث ُب أثنائو,١تعٌت آخ
 ., كإال فالقصر الفصل فٍ تطهر بٌت إً  فٍ إً ف ,قطعو يوىم التالعب ف  , ألى لو إ٘تامو

                                                 

بن موسى بن الضحاؾ السلمي أبو عيسى  -بفتح ا١تهملة -بن عيسى بن سورة  ٤تمد: ىو(.  ُ)
سنة صاحب اٞتامع كأحد اٟتفاظ كاف ضرير البصر ركل عن قتيبة كىناد كالبخارم كخلق مات 

 .(ِٓٗ/ ْ) :, كالواُب بالوفيات(ّّٔ/ ِ) :تذكرة اٟتفاظ للذىيب. ينظر: تسع كسبعُت كمائتُت
مذم كأعلو: )(.  ِ) (,  ُب كتاب الص الة, باب: ما جاء ُب كراىة األذاف َُِ, رقم: ُِٗ/ُركاه الًت 

إال  طاىر. ك٦ت ن  (,  ُب كتاب الص الة, باب: ال يؤذ فّٕٗ/ُبغَت كضوء. كركاه البيهقي كضعفو:)
(, كاأللباين ُب َِّ, رقم: َِٔ/ُ(, كاٟتافظ ُب الت لخيص: )ُُْ/ّضع فو الن وكم ُب اجملموع: )

مذم: )   (.ََِ, رقم: ّٗضعيف سنن الًت 
  .(َِْ/ ُ): العزيز(.  ّ)
صنف صاحب كا١تثبت من بقية النسخ. كيعٍت با١ت ((ا١تص))بػػ  ((ا١تصنف))ُب األصل يرمز لقولو  (.ْ)

 .اإلرشاد ابن ا١تقرم 
 (.ُُٗ/ُينظر: إخالص الناكم: )(.  ٓ)
٤تمد بن علي بن كىب بن مطيع, أبو الفتح, تقي الدين القشَتم, الشهَت بابن دقيق ىو: (. ٔ)

كمن تصانيفو اإل١تاـ بأحاديث األحكاـ,  ,أخذ عن علماء دمشق كاإلسكندرية كالقاىرة ,العيد
طبقات ينظر: . صفر سنة اثنتُت كسبعمائة كدفن بالقرافة الصغرل توُب ُبكإحكاـ األحكاـ, 

  .(ُِّ/ِ) :طبقات الشافعية البن قاضى شهبة, ك (َِٕ/ ٗ) :الشافعية الكربل للسبكي
  .(َُٓ/ ّ) :اجملموع ,(ْٗ/ ِ) :هناية ا١تطلب .(ٓٓ/ ِ) :الوسيط ُب ا١تذىب ينظر: (.ٕ)
 ا١تثبت من بقية النسخ., ك ((سَته))ُب األصل  ((سًتة))قولو (.  ٖ)
 .((خالفان ١تا يومهو))ُب )ح( , ك)ـ(  ((خالؼ ما يومهو))(.  قولو ٗ)
 /ب(ٖٓ/ؿُينظر شرح اإلرشاد للجوجرم  ) (َُ)
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سنُت  (1)من أذف سبع/»٠ترب  ؛رةن كال أج ,باألذاف ال يأخذ عليو رزقان  (ع  و  ط  ت  م  )ك
  .(4), كغَته(3)ركاه الًتمذم «براءة من النارلو  (2)كتبت٤تتسبا ن 
 يوجد دل فٍ ا١تصاحل إً  (6)]ماؿ[ من رزقو اإلماـ, دل يتطوع بو فٍ فإً , فيو مقاؿ (5)كاف فٍ كإً 

 .(7) دل جيزال  كإً , من يتربع بو
, كأىب األمُت ُب األكذل, منو أحسن صوتان  كٍب  , أك أمُت, أمُت كٍب  , ع فاسقتطو   فٍ إً  نعم 
صاحل قدر ا١ت (8)]ماؿ[رزقو من , برزؽ إال   -اإلماـ مصلحة كرآه- ُب الثانية حسن صوتان كاأل

 .(10)( 9)ما شاء/ ,شاء ]/ بٕ[ فٍ أك من مالو إً , حاجتو
عند ضيق  كيبدأ كجوبان  ,عطلتلئال ؛ متقاربة (11)كلو ٔتساجد ,تعددكا كلو رزؽ مؤذنُت 

 (12) .فاألىم, باألىم عند اتساعو كندبان  ,بيت ا١تاؿ
  

                                                 

 )ظ(. نسخة /ب منٕٗهناية لوح  ((سبع)) (.  قولوُ)
 .((كتب))ُب )ـ(  ((كتبت)) قولو(.  ِ)
 (. ِٖٓ, ص  َِٔفضل األذاف, ) برقم  ركاه الًتمذم ُب سننو كحسنو, باب ما جاء ُب (.ّ)
, كضعفو األلباين (ُُٗ/ ُُ) ه:مسند, كالبزار ُب (ٖٕ/ ُُ) :ا١تعجم الكبَتركاه الطرباين ُب  (.ْ)

  (.ُّٓ/ُِب السلسلة الضعيفة: )
 ساقط من نسخة )ـ(.(( كاف))قولو(.  ٓ)
 ساقط من األصل , كا١تثبت من بقية النسخ. ((ماؿ))قولو (.  ٔ)
كليس لإلماـ أف يرزقهم كىو جيد من يؤذف متطوعا  " (ُِٔ/ ّاجملموع شرح ا١تهذب )اؿ ُب ق (.ٕ)

 "٦تن لو أمانة إال أف يرزقهم من مالو
 ساقط من األصل , كا١تثبت من بقية النسخ. ((ماؿ))قولو  (.  ٖ)
  .(ُِٔ/ ّاجملموع شرح ا١تهذب ) .(َُّ/ ُاألـ للشافعي ) ينظر: (ٗ)
  .(ُِٔ/ ّاجملموع شرح ا١تهذب ) ,(َُّ/ ُشافعي )األـ لل ينظر: (َُ)
  .((١تساجد))ُب )ظ(  ((ٔتساجد))(.  قولو ُُ)
 .(ُِّ/ ُ) أسٌت ا١تطالبك  ,(ُِٕ/ ّاجملموع شرح ا١تهذب )ينظر: (.  ُِ)
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كما  ,على األذاف (4)االستئجار (3)(2)لقيٍتقالو البي  (1)/من اإلماـ كغَته ا١تسلم على ما ل  كلك
 .(5)جهل ا١تدة مع, استئجاره من بيت ا١تاؿ ّتواز ذلك دكخيتص اإلماـ عن, يأٌب ُب اإلجارة

من  كلعدـ الكلفة فيها على ما فيو ؛لدخو٢تا ضمنان  ؛فراد اإلقامة باإلجارةإبطل يك  
  (9).ُب اإلجارة كما ىو ظاىر (8)كجيوز ٚتعهما ,(7)للشيخُت (6)شكاؿإ

نو أندل إف (10)لقو على بالؿأ»: من قولو  ا صح  ١ت ؛عارل الصوت: أم (ت  ي  ص  )ك
 ؛(13)(الصوت   ن  س  ح  ), كلزيادة اإلبالغ ك(12)منك صوتمدل بعد أأم:  (11)«منك ان صوت

                                                 

  )ـ( . من (/ أُّٓلوح )هناية  ((على ما))(.  قولو ُ)
كرل قضاء الشاـ , البلقيٍت ,ين األصلأبو حفص الكناين العسقال ,عمر بن رسالف بن نصَتىو: (.ِ)

كمن  ىػ .َٖٓت, ستة كثالثُت سنة يقرر فيها مذىب الشافعيُب القاىرة أقاـ مدرسا بالزاكية ٍب 
" التدريب " ك"لفيض البارم" "اكتاب تصحيح ا١تنهاج   ك" "٤تاسن االصطالح "تصانيفو كتاب

 .(ّٔ/  ْ) :بن قاضى شهبةال طبقات الشافعيةك  ,(ُٓ/  ٕ): شذرات الذىب: ينظركغَتىا. 
 (.ِّٔ/ِينظر: التدريب للبلقيٍت: ) (.ّ)

  ساقط من)ح( . ((االستئجار))(.  قولو ْ)
 . (ُِّ/ ُ) أسٌت ا١تطالب .(ُِٕ/ ّاجملموع شرح ا١تهذب )ينظر:  (ٓ)
 .((اإلشكاؿ))ُب نسخة )ـ(  ((إشكاؿ))قولو (.  ٔ)
  .(ُِٕ/ ّا١تهذب )اجملموع شرح ك ,(ِْٓ/ ُ) :العزيزينظر: (.  ٕ)
 .((ٚتيعهما))ُب )ح(  ((ٚتعهما))قولو (.  ٖ)
  .(ُِٕ/ ّ( اجملموع شرح ا١تهذب )ُٓٔ/ ْالوسيط ُب ا١تذىب )ينظر:  (.ٗ)

, كقيل غَت ذلك, كىو موذل أيب بكر الصديق  عبد اهلل, ىو : بالؿ بن رباح, يكٌت بأيب (.َُ)
اهلل, ككاف من السابقُت  ائر ا١تشاىد مع رسوؿ مؤذنان, شهد س , كلرسوؿ أعتقو ككاف لو خازنان 

 (.ُْٓ/ُ(, كأسد الغابة: )ُٖٕ/ُنظر: االستيعاب: )ق. يَِلإلسالـ, توُب 
مذم ُب سننو: )(.  ُُ) بدء األذاف,  (. كتاب الص الة, باب: ما جاء ُبُٖٗ(, )ُِِ/ُركاه الًت 

ف األذاف. كصح حو ابن خزدية: (,كتاب الص الة, باب: كيْٗٗ(, )ُِْ/ُ)كأبو داكد ُب سننو: 
  (.ِْٔ(, )ِْٔ/ُ(, كحس نو األلباين ُب اإلركاء: )ّّٔ(, )ُٖٗ/ُ)

 ساقط من بقية النسخ. ((منك))قولو (.  ُِ)
 .((صوت))ُب بقية النسخ  ((الصوت))قولو (.  ُّ)
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ركاه  «فعلمو األذاف, (1)ا فأعجبو صوت أيب ٤تذكره فأذنو  ,من عشرين رجالن  ٨توان  ألمره »
 .(4)إذل اإلجابة أكثر (3)]لهميم[ رؽ فيكوفأ يكوف ,كألنو لًتقيقو قلوب سامعيو ,(2)ٚتاعو 

ك١تن , ع نفسوسمً فوؽ ما يي  (د  ر  ف  ن   م  ل  ), مع رفع الصوت :أم (و  ع  ف  ر  ب  )يكوف األذاف  (5)فأك 
 (6)؛ما دل جيهد نفسو ,كيبالغ كل منهما ُب اٞتهر, ممنه ذف ٞتماعو فوؽ ما يسمع كاحده يؤ 

إين أراؾ ٖتب  :قاؿ لو (9)٠تدرماأف أبا سعيد » ]/ أٖ [ (8)عن أىب صعصعة (7)البخارم١تا ُب 
نو إف, فارفع صوتك بالنداء, أك باديتك فأذنت للصالة, الغنم كالبادية فإذا كنت ُب غنمك

                                                 

ذكرة بن ربيعة بن عريج بن سعد بن ٚتح القرشي اٞتمحي أبو ٤ت ٝترة بن معَت بن لوذافىو: (. ُ)
ٔتكة سنة تسع  مات, كاختلف ُب اٝتو فقيل: أكس بن معَت, ا١تؤذف. غلبت عليو كنيتو كاشتهر هبا 

 (.ِّٗ/ُ(, كأسد الغابة: )ُُِ/ ُنظر : االستيعاب: ). يكسبعُت
جيع ُب ُِّٗ)( َّٗ)ص:  وسننركاه الد ارمي ُب (. ِ) ألذاف من ا( كتاب الص الة, باب: الًت 

جيع ُب ّٕٕ)(ُٓٗ/ ُ)كركاه ابن خزدية:  .حديث أيب ٤تذكرة  ( كتاب الص الة, باب: الًت 
 (. َّّ, رقم: َِٔ/ُتلخيص اٟتبَت )الاألذاف. كنقل اٟتافظ تصحيحو عن ابن الس كن. 

 , كا١تثبت من بقية النسخ.((مثلهم))ُب األصل  ((ميلهم))قولو (. ّ)
 .(ُِٗ/ُ( أسٌت ا١تطالب )َُّ/ ّب )( اجملموع شرح ا١تهذَُٕ/ ُاألـ للشافعي )ينظر:  (.ْ)
 ((.ألف))ُب  )ـ(  ((أف))قولو (. ٓ)
  (َْْ/ُ) :اية احملتاجهن ,(ُْٓفتح ا١تعُت بشرح قرة العُت ٔتهمات الدين )ص: ينظر:  (.ٔ)
, صاحب اٟتافظ ٟتديث  ن ا١تغَتة البخارم, أبو عبد اهللمد بن إٝتاعيل بن إبراىيم بىو: ٤ت(. ٕ)

. صحيحو منها اختار حديث ألف مئة ست ٨تو كٚتع شيخ, ألف ٨تو من ٝتع, )اٞتامع الصحيح(
 .(ِِٓص ), كطبقات اٟتفاظ للسيوطى ٓٓٓ/ِ) :تذكرة اٟتفاظينظر: . قِٔٓت

 بن عبد الر ٛتن بن أيب صعصعة عمرك بن يزيد بن عوؼ األنصارم ا١تازين. ركل عن ىو: عبد اهلل(. ٖ)
لر ٛتن ك٤تم د, قاؿ الن سائي ثقة, كذكره ابن حب اف ُب الث قات. أيب سعيد ا٠تدرم, كعنو ابناه عبد ا

 (.ْٗٗ(, رقم: )ِٕٓ/ٓ(, كهتذيب الت هذيب: )ُّٕ(, رقم: )ِٕٓ/ُ: هتذيب األٝتاء )ينظر
أكؿ , أبو سعيد ا٠تدرم ,بن عبيد بن ثعلبة بن عبيد بن األّتر  سعد بن مالك بن سنافىو: (. ٗ)

سننان   ككاف ٦تن حفظ عن رسوؿ اهلل , اثنيت عشرة غزكة  سوؿ اهلل مشاىده ا٠تندؽ كغزا مع ر 
: ينظر. ركل عنو ٚتاعة من الصحابة كٚتاعة من التابعُت , توُب سنة أربع كسبعُت, كثَتة 

 (.ِْٖ/ ْ(, كسَت اعالـ النبالء: )َِٔ/ِاالستيعاب: )
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القيامة ٝتعتو من  شهد لو يـو شيء إال كال, نسإكال , ا١تؤذف جن (1)ال يسمع مدل صوت
, ىذا ما فهمو الرافعي, ٚتيع ما قلتو لك ٓتطاب رل (3)ٝتعت :أم »(2) رسوؿ اهلل

, خلاال يسمع  :ف احملقق عوده إذل قولوأكغَته ب, (7)كاعًتضهم النوكم, (6()5)كالغزارل (4)كاإلماـ
 .(9)ؤالء اطلعوا على ما د٢تم على ذلكى كلعل: قيل, أراؾ اخل (8)إين :دكف ما قبلو من قولو

 ( 11)نة من غَت ٘تطيطيأٌب هبا مبي   فٍ بأى , لكلمات األذاف (10)(ل  ت  ر  م  )ف حاؿ كونو يؤذ   فٍ أى ك 
 

                                                 

 ساقط من )ح(. ((صوت))قولو (.  ُ)
 .(ُّٔ/ُ( )َٗٔالصوت بالنداء برقم) ركاه البخارم ُب باب رفع (. ِ)
 .((ما ٝتعت))ُب نسخة )ـ(  ((ٝتعت))قولو (.  ّ)
اهلل بن يوسف بن ٤تمد بن عبد اهلل اٞتويٍت, إماـ اٟترمُت, أبو  عبد ا١تلك بن عبد :ىواإلماـ (. ْ)

 ُب -رٛتو اهلل -ن أيب سعيد النضركم, توُبعا١تعارل, ابن الشيخ أيب ٤تمد. أخذ عن كالده, ك 
(, كطبقات ْٕٓ) , رقم:(ُِٔ/ٓ) :: طبقات الشافعية الكربلينظر ق.ْٕٖسنة  نيسابور

 .(ّٕٔ) , رقم:(َْٗ/ُ) :الشافعية لألسنوم
, فقيو أصورل, متكلم, برع ُب الفقو ,٤تمد بن ٤تمد بن الطوسي  الغزارل, : أبو حامدالغزارل ىو (.ٓ)

ا سنة , فمصر كعاد اذل طوس كتوُب هبالشاـُب الكالـ كاٞتدؿ. رحل إذل بغداد, فاٟتجاز, فكمهر 
 :ينظركإحياء علـو الدين.  لبسيط, ك الوسيط, كالوجيز, كا٠تالصة,امن مصنفاتو:  .ىػَٓٓ

 .(ِٓٗ-ِّٗ/ُ) :طبقات الشافعية البن قاضي شهبة, ك (ِْٗ/ُ) :طبقات الفقهاء الشافعيةك 
  .(َْٓ/ ُ) العزيز:, (ْْ/ ِ) :ا١تذىب ُب , الوسيط(ْٓ/ ِ) ا١تطلب ينظر: هناية (.ٔ)
 (.ِْ/ِ: )هبامش الوسيط - الوسيطُب شرح تنقيح ال(. ٕ)
 .((إف))ُب )ـ(  ((إين)) قولو(.  ٖ)
 /أ(.ّٖ/ ؿُينظر: شرح اإلرشاد للجوجرم: )(.  ٗ)
: جيوز فيو كسر التاء على تقديره حاالن من ا١تؤذف , كفتحها على تقديره حاالن لألذاف, الن ت  رى مي (. َُ)

: ٗتليص الكالـ بعضو من بعض, بأف يأٌب بكلمات األذاف مبينة من غَت ٘تطيط جياكز لكالًتتي
 (.َُِ/ِ(, كإخالص الناكم: )ِٕٔ/ ُ: شرح القونوم: )ينظراٟتد. 

 :تاج العركس مطمط ُب كالمو إذا مده كطولو.ك ف فيو, وٌ ٘تطط ُب الكالـ, لى التمطيط:  (.ُُ)
(َِ/َُُ).  
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 .(2)من األمر هبما ١تا صح   ؛(1)و يسن اإلسراع فيهان  إً ف, ٓتالؼ اإلقامة, ٣تاكز للحد
فكاف اإلدراج , كاإلقامة للحاضرين, فيو ابلغ فكاف الًتتيل, األذاف للغائبُت ف  كحكمتو أى  

 .كمن ٍب دل تسن ا١تبالغة باٞتهر هبا فوؽ ما يسمعوف, فيها  أشبو
فهو اسم , قبل اٞتهر هبما ران سً  (6)يأٌب بكلميت الشهادتُت (5)فأب (4)(عا  ج  ر  م  )( 3)[ك] 

كحكمتو تدبر  , (9)م ذلك أليب ٤تذكرهعلٌ :  (8)]أنو[ ؛ ١تا صح  (7)كىو ا١تعتمد, لألكؿ
 .ٍب ظهورمها, ك خفائهما  أكؿ اإلسالـ, (10)كلميت اإلخالص /

                                                 

 . (ُِٕ/ ُالغرر البهية ُب شرح البهجة الوردية ) (ْٓ/ ِ)اٟتاكم الكبَت ينظر:  (. ُ)
". إذا أذنت فًتسل ُب أذانك, كإذا أقمت فاحدرقاؿ: " يشَت ٟتديث جابر أف رسوؿ اهلل (. ِ)

. كاٟتديث باب ما جاء ُب الًتسل ُب األذاف (ُٓٗ) (ّّٕ/ ُسنن الًتمذم )ركاه الًتمذم, 
  . (ِْٓ/ ُ) :إركاء الغليل , ك(ََٓ/ ُ) :بَتالتلخيص اٟت: ينظرضعيف من ٚتيع طرقو. 

 ساقط من)ظ(. ((ك))قولو(.  ّ)
الوسيط:  ينظرالًتجيع: ىو أف يأٌب بكلميت الشهادتُت سران مرتُت, ٍب ديد هبما صوتو مرتُت .(.  ْ)

 (.َُِ/ِ( , كإخالص الناكم: )َٓ/ِ)
 ساقط من)ح(. ((بأف))قولو (.  ٓ)
 ح( الشهادة.ُب ) ((الشهادتُت))قولو (.  ٔ)
فمذىبنا أف األذاف تسع عشرة كلمة كما ذكر  "(ُٗ/ ّاجملموع شرح ا١تهذب )قاؿ النوكم ُب  (ٕ)

بإثبات الًتجيع كىو ذكر الشهادتُت مرتُت سرا قبل اٞتهر كىذا الًتجيع سنة على ا١تذىب 
جو حكاه الصحيح الذم قالو األكثركف فلو تركو سهوا أك عمدا صح أذانو كفاتو الفضيلة كفيو ك 

 "ا٠تراسانيوف كبعضهم حيكيو قوال أنو ركن ال يصح األذاف إال بو
 , كا١تثبت من بقية النسخ.((من قولو))ُب األصل  ((أنو))قولو (.  ٖ)
اهلل " :علمو ىذا األذاف --عبد اهلل بن ٤تَتيز عن أىب ٤تذكرة أف نب اهلل يشَت إذل حديث: (.  ٗ)

ال اهلل أشهد أف ال إلو إال اهلل أشهد أف ٤تمدا رسوؿ اهلل أشهد أف أكرب اهلل أكرب أشهد أف ال إلو إ
أشهد أف ال إلو إال اهلل أشهد أف ال إلو إال اهلل أشهد أف ٤تمدا  -ٍب يعود فيقوؿ  -٤تمدا رسوؿ اهلل 

. زاد "مرتُت -على الفالح  يح -مرتُت  -على الصالة  يهد أف ٤تمدا رسوؿ اهلل حرسوؿ اهلل أش
  (.ّٕٗ()ُٕٗ: صحيح مسلم )ص/ ينظر ." أكرب اهلل أكرب ال إلو إال اهلل اهلل" :إسحاؽ

 .)ـ(من  (/ بُّٓلوح )هناية  ((اإلخالص))(.  قولو َُ)
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, أك أىل ا١تسجد إف كاف, أف يسمع من بقربو عرفان ]ب/ٖ] كا١تراد بإسرار ذلك 
 (2).كا١تسجد متوسط ا٠تطة عليهم (1)]ان فكاق[

نا عليو حكما شر , اففهما حاالف من األذ, بالبناء للمفعوؿ (3)]ميرىج عان [ الن ت  رى كُب نسخة مي  
 .    انسب
, فيكره للقاعد, بلغ ُب اإلعالـأألنو  (6)]ك[ ,(5)بالقياـ بالالن  ألمره  (4)؛(ما  ائ  ق  )ك

, ٟتاجتو للركوب(7)؛ ذلك ال يكره لو, ٓتالؼ ا١تسافر, كللراكب ا١تقيم, شدأكللمضطجع 
 .للفريضة ألنو البد لو منو؛  بعد نزكلوإال   (8) يؤذفال  لكن األكذل لو أى 

من  (10)فأكيوجو ب, (9)كلو غَت راكب, نو ال يكره لو ترؾ القياـأكقضية كالـ الرافعي  
ترؾ  كال يكره لو أيضان  (11):سنومإلكمن ٍب قاؿ ا, فسومح لو ,كا١تشقة, السفر التعب

ف , كاإلقامة كاألذا(13)/(12)ففي األذاف أكذل ,فلنالحتمالو ُب صالة ال؛ كال ا١تشي, االستقباؿ
                                                 

 كا١تثبت من بقية النسخ. ((كاقعان ))ُب األصل  ((كاقفان ))(.  قولو ُ)
  (ُِّ/ ُ) مغٍت احملتاج , (ُِٕ/ ُ) أسٌت ا١تطالب ينظر:  (.ِ)
 ساقط من األصل , كا١تثبت من بقية النسخ. ((مرجعان ))(.  قولو ّ)
/ ُ) العزيز  (َِْ/ ُْتر ا١تذىب للركياين ) (ّٗ/ ِهناية ا١تطلب ُب دراية ا١تذىب )ينظر:  (.ْ)

  . (َُٔ/ ّاجملموع شرح ا١تهذب ) (ُْْ

: كاه البخارم ُب صحيحور  يشَت إذل حديث الصحيحُت كفيو: "يا بالؿ, قم فناًد بالصالة"(. ٓ)
, كمسلم ُب صحيحو: (كتاب األذاف, باب: بدء األذاف من حديث ابن عمر َْٔ() ٕٕ/ِ)
   (كتاب الص الة, باب: بدء األذاف.ّٕٕ() ِٖٓ/ُ)

 ساقط من األصل , كا١تثبت من بقية النسخ. ((ك))قولو (.  ٔ)
 . كحذفتها ليستقيم الكالـ ((ك))قولو ىنا زيادة ُب األصل (.  ٕ)
 . ((يقيم))ُب  )ـ(  (( يؤذفال))قولو (.  ٖ)
  .(ُْْ/ ُ): العزيزينظر: (. ٗ)
 ساقط من )ح(. ((بأف))قولو (.  َُ)
 (.ِّٓ)ص: كاُب احملتاجينظر:  (. ُُ)
 ُب نسخة )ظ(. ((ا١تؤذف))زيادة  ((أكذل))بعد قولو (.  ُِ)
 )ظ(. نسخة /أ منَٖهناية لوح  ((أكذل)) (.  قولوُّ)
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ْتيث ال يسمع , ٤تل ابتدائو دى عي بػى  فٍ إً ك , منهما جيزم ا١تاشي أف كالن  (1)كاألكجو, فيما ذكر
                                                     .وي لى أك   (2)من ٝتع هي خرى آ

ٓتالؼ , كلزيادة اإلعالـ (3)تباعلال؛ كسطح كمنارة,(ال  ع  )موضع  (ىل  ع  ) فى يؤذ   فٍ أى ك 
 .(4) ((اجملموع))لكرب ا١تسجد كما ُب ؛ احتيج إليو فٍ أى  ال  إً , ة ال يسن فيها ذلكاإلقام
إذا كينبغي تقييده ٔتا , ن أف يؤذف على البابسي  (6)لو دل يكن للمسجد منارة/ (5)((البحر))كُب 

 .كإال فهو أكذل فيما يظهر, سطحو ]/ أ ٗ[ تعذر ُب
ب  ع اه  ) -متوقاإً  (7)دكف-ذينو يكوف ُب حاؿ تأى  فٍ أى  (و)  (9)منلتا سبابتيوأم: أي  (8)(إ ص 

ي و  ) م اخ    .(12) من فعل بالؿ ذلك ْتضرتو  ؛ ١تا صح  (11)(10)(ب ص 

                                                 

طوهنا من قواعده كجيتهدكف ُب بمذىبو خيرجوهنا على أصولو كيستن األكجو ألصحابو ا١تنتسبُت إذل(.ُ)
 (ٓٔ/ ُاجملموع شرح ا١تهذب ). ينظر: بعضها  كإف دل يأخذكه من أصلو

 . ((يسمع))ُب نسخة )ـ(  ((ٝتع))قولو (.  ِ)
,  (َُِٗ( )ٖٕٔ/ ِصحيح مسلم )يشَت ٟتديث عبد اهلل بن عمر  (.ّ) باب بياف أف الصـو

 .ـو حيصل بطلوع الفجرلدخوؿ ُب الصا
 .(َُٔ/ ّ) :اجملموع شرح ا١تهذبينظر: (.ْ)
 .(ْٔ/ِ) :عبد الواحد بن إٝتاعيل الركياين الطربمالبحر ىو ْتر ا١تذىب ُب فركع الشافعي ل(. ٓ)
  )ح(. /ب منٖٖهناية لوح  ((منارة))(.  قولو ٔ)
 .((قامتوال إ)), كُب  )ـ( ((كإقامتو))ُب )ظ(  ((دكف إقامتو)) قولو(.  ٕ)
 .((إصبعو))ُب )ح(  ((إصبعاه))قولو (. ٖ)
 (.ِْٖ/ْينظر: هتذيب اللغة: ), كىي ا١تسبحة عند ا١تصلُت. صبع اليت تلي اإلهباـالسبابة: األ(.  ٗ)
 اٞتمع ك ,نفسها األذف ىو قيل ك ,السمع كىو الرأس إذل يفضي الذم ا٠ترؽ :األذف  ًصمىاخي (.  َُ)

 .(ّْٕ/  ُ): ا١تنَت ا١تصباح(, ّْٗ/ِينظر: هتذيب اللغة: )  .لحةأس ك سالح مثل( أىٍصًمخىةه )
  .(ِِٕ/ُلبهية ُب شرح البهجة الوردية )الغرر ا .(ُِٗ/ ُأسٌت ا١تطالب )ينظر:  (.ُُ)
يػٍفىة إشارة ٟت (.ُِ) :ديث بن أيب جيحى الن يػيؤىذ في, كىقىٍد جىعىلى أيٍصبػيعىٍيًو ُب أي " عىٍن أىبًيًو قىاؿى ". ذينػىٍيوً رىأىٍيتي ًبالى

. باب إدخاؿ اإلصبعُت ُب األذنُت عند األذاف(, ّٖٖ)(َِّ/ ُ)ُب صحيحو: ابن خزدية ركاه 
 (.ِْٖ/ُ(, كاأللباين ُب اإلركاء: )ُُِ/ ّكصح حو الن وكم ُب اجملموع: ) 
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ٚتع للصوت, كبو يستدؿ األصم على كونو أذانان, فيكوف أبلغ ُب اإلعالـ, و أى ن  كا١تعٌت فيو أى 
 فٍ , فينبغي أى (1)]بتيوبسبا[كلو تعذرت إحدل يديو جعل السليمة فقط, نعم إف كانت العلة 

 لو جعل غَتمها من بقيو أصابعو. يسن  
كلو عطف ٚتيع السنن ا١تتقدمة كاآلتية بالواك كما فعل ىنا, ليفيد أف كالن سنة مستقلة  

 لكاف أحسن . 
ب ل  )يكوف  فٍ كأى  ت  ق  دل  فٍ ا أشرؼ اٞتهات, فإً هن  كألى  و ا١تنقوؿ سلفان كخلفان؛ن  للقبلة؛ ألى  (م س 

 (2)كيرًهى.  يستقبل
, كغَته, كنقلي ابن (4)كما قالو الرافعي  (3)قل  اٞتمع  فٍ ك إً  -لألذاف, كاإلقامة  (م ل ت ف تا  )ك 

 صدره دكف (7) []كااللتفات اآلٌب ُب سالـ الصالة, (6)/) ب ع ن ق و ( -(5)الرفعة عنو خالفو سهوه 
 م  ث  ), ُب ا١ترتُت (ة  ل  لص  ى ا  ل  ع   ي  بح  ) ةن بفتح الياء مر   (ة  ن  م  ي  )على االستقباؿ  ٤تافظةن  ,كرجليو

  الن ف بالإ» :١تا صح  ؛ ْتي على الفالح ُب ا١ترتُت: أم( ح  ل  الف  ب  ) ةن مر   اء أيضان يبفتح ال (ة  ر  س  ي  
 .(9)«ذلك( 8)لكاف يفع

                                                 

 كا١تثبت من نسخة )ظ( ك )ـ(. ((بسبابتو))ُب األصل , كنسخة )ح( (.  ُ)
 .(َِْ/ُْتر ا١تذىب )( ّٕٔ/ ِ( التعليقة للقاضي حسُت )َُٓ/ ٥ٖتتصر ا١تزين )ينظر:  (ِ)
 ساقط من )ظ(. ((كإف قل اٞتمع))قولو (.  ّ)
  .(ُْْ/ ُ): العزيزينظر: (. ْ)
 (.ِِْ/ِينظر: كفاية النبيو: )(. ٓ)
  )ـ(.من  (/أُّٔلوح )هناية  ((بعنقو))(.  قولو ٔ)
  زيادة من )ح(,ك)ظ(. ((كااللتفات اآلٌب ُب سالـ الصالة))قولو (.  ٕ)
 ساقط من )ح(. ((يفعل))قولو (.  ٖ)
 ,فتوضأ كأذف بالؿ كفيو ..كة كىو باألبطحٔت أتيت النيب "عوف عن أبيو قاؿ: يشَت ٟتديث (.  ٗ)

ركاه  .حي على الفالح ,ديينا كمشاال( يقوؿ حي على الصالة فجعلت أتتبع فاه ىهنا كىهنا )
 ىنا.األذاف, باب: ىل يتبع ا١تؤذف فاه ىاىنا كىا  (,ّْٔ)(ُُْ/ِالبخارم ُب صحيحو: )
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, خطاب كالسالـ ُب الصالة]ب/ٗ] مها, ك ره كٍ غَتمها ذً  ف  ؛ ألى بذلك (1)كاختصت اٟتيعلتاف 
 ضى رً عٍ  يػي ال  فاألدب أى , للحاضرين كعظه  (2)اهن  ألى , ُب اإلقامة ن  كسي , االلتفات ُب ا٠تطبة هى رً ا كي من  كإً 

 .(4)(3)فليس فيها ترؾ أدب, كالقصد من اإلقامة اإلعالـ, عنهم
  .(7) (6)كبو صرح ابن عجيل, (5)و ال يلتفت ُب التثويبن  أى كقضية كالمهم  

 .(10)الصالة مثلهما (9)إذلء ما ُب ا١تعٌت دعاهن  لو كجو؛ ألى  (8)كإٟتاقهما باٟتيعلتُت: قيل
 
 
 

                                                 

: إذا قاؿ حي على من: على. يقاؿ: حيعل حييعل حيعلةكلمة ٚتعت من: حي ك اٟتيعلة:  (. ُ)
 .(َٔ/ ُ) :العُتالصالة. ينظر: 

 .((ألنو))ُب )ح(  ((ألهنا))قولو (.  ِ)
  .((األدب))ُب )ـ(  ((أدب))قولو (.  ّ)
  .(ِِّ/ ُ( مغٍت احملتاج )ُِٕ/ ُ( أسٌت ا١تطالب )َُٕ/ ّا١تهذب )اجملموع شرح ينظر:  (ْ)
" مرتُت, كأصلو أف الرجل إذا جاء التثويب(. ٓ) : ىو أف يقوؿ بعد اٟتيعلة "الصالة خَت من النـو

ل, كيشتهر, فكاف ذلك كالدعاء فسمي الدعاء تثويبان.  : ركضة ينظرمستصرخان لو ح بثوبو لَتي
 (.َُٗ/ِكتاج العركس: ) (,ِْٕ/ُلساف العرب: )(, ك ُٗٗ/ُالطالبُت: )

 من مؤلفاتو: ,كذكاؿ ا١تعجمة الذاؿ بضم الذكارل اليمٍت عجيل بن علي بن موسى بن أٛتد ىو:(.ٔ)
حاشية على كتاب: )التنبيو( ُب مذىب , ك كتاب ٚتع فيو أٝتاء مشاخيو كأسانيدىم ُب كل علم

الغارة: قصيدة يناجي , ك تاب: )ا١تهذب( لػ)الشَتازم(حاشية على ك, ك اإلماـ )الشافعي( لػ)الشَتازم(
 :الكربل الشافعية طبقات: ينظر. كستمائة كٙتانُت أربع سنة ببلده توُب فيها ربو, كيطلب غارة اهلل

  .(ُٗٔ/ ِ) :شهبة قاضى البن ػ الشافعية طبقاتك  ,(ُْ/ ٖ)
  (.َُْ/ُاج: )(, كهناية احملتٖٗ/ِة: )ي: الن قل عنو ُب الغرر البهينظر(.  ٕ)
 .((كإٟتاؽ مرتبة باٟتيعلتُت)). ُب )ح(, ك)ظ( ((ما باٟتيعلتُتكإٟتاقه))قولو: (.  ٖ)
 .((ُب))ُب )ظ(  ((إذل))قولو (.  ٗ)
 .((مثلها))ُب )ح(  ((مثلهما))قولو (.  َُ)
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ي, يصل   (3)]فٍ أى [:أم (2)ىمصدر صل   (ة  ي  ل  ص  الت  ) كاإلقامة, فراغ األذاف (1)(بعد) ن  سي  (و)
 .م على النيب سل  يك  (4)أم:
اللهم رب »: وكى, كغَته, ُب البخارم ا١تنقوؿ عن النيب  :أم (ور  ث  أ  م  ال   اء  ع  الد  )ك 

ا ٤تمودن  كابعثو مقامان , (5)]كالفضيلة] الوسيلة ان ىذه الدعوة التامة كالصالة القائمة آت ٤تمد
 .(6)«الذم كعدتو

  .(8)بالتعريف (7)كركاه ابن حباف, ىو ركاية البخارم ((٤تمودان  مقامان ))كتنكَت  
كالدرجة الرفيعة , يلةكال كجود لو كلفظ الفض, (9)«رحم الراٛتُتأيا » :كزاد بعضهم بعده

 .(10) س بوأكلكن ال ب, ُب كتب اٟتديث
                                                 

 كلعل ا١تؤلف حذؼ الضمَت؛ ليستقيم الكالـ. ((بعده))ُب اإلرشاد  ((بعد))قولو (.  ُ)
يقاؿ صٌليت صالة كال يقاؿ تصلية,  ,كىو الٌتصلية ,غَت مستعملمن الصالة ١تصدر ااسم  .(ِ)

مأخوذة من الٌصال كىو العظم الذم عليو األليتاف. كذكر اٞتوىرم أٌف الصالة اسم من فالتصلية 
 .الٌتصلية, ككالمها مستعمالف, ٓتالؼ الصالة ٔتعٌت أداء األركاف فإٌف مصدرىا دل يستعمل

على كجو الصالح معناه شويتو, فأما أصليتو كصليتو فعلى  صليتو أصليو تصليةك شواه,  كصلى اللحم:
 .(ّٓ/ ِ) أليب عبيد:غريب اٟتديث , ك (َِّْ/ٔ) :الصحاح. ينظر: كجو الفساد كاإلحراؽ

 , كا١تثبت من بقية النسخ.ساقط من األصل ((أف))قولو (.  ّ)
 ساقط من )ح(. ((أم))قولو (.  ْ)
 ساقط من األصل كا١تثبت من )ظ( , ك)ـ(.  ((كالفضيلة))قولو (.  ٓ)
( ُب باب ما يقوؿ إذا ٝتع النداء, كبرقم: ُْٔ( )ُْٔ/ُركاه البخارم ُب صحيحو: )(.  ٔ)

 .[ٕٗاإلسراء: ] چڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  چ ( ُب باب ُْٕ( )َِّ/ّ)
ميمي البسيت الشافعي , أبو حاًب التاء ٤تمد بن حباف بن أٛتد بن حباف(.ابن حباف: بكسر اٟتٕ)

 ., ركل عن النسائي كأيب يعلىتنها: الصحيح, كالتاريخ, كالثقااٟتافظ, صاحب التصانيف م
  .(ْٗ/ُٔ): النبالء أعالـ سَت, ك (ُِّ/ ّ) :الكربل الشافعية طبقات. ينظر: ىػ. ّْٓت

 (.ُٖٗٔ()ٖٔٓ/ْ: صحيح ابن حباف: )ينظر(.  ٖ)
: ينظرالرافعي: "يا أرحم الراٛتُت", كليست ُب شيء من طرقو. قاؿ ابن حجر ُب التلخيص كزاد (.  ٗ)

  .(ُٗٓ/ ُ) :اٟتبَت التلخيص
  .(ِّْ/ ُ( هناية احملتاج )َّّ/ ُ( مغٍت احملتاج )ِٕ)ص:  وُب الفق والتنبيينظر:  (َُ)
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 .السا١تة من تطرؽ نقص إليها :كالتامة 
 .اليت ستقاـ (1)أم :كالقائمة 
 .منزلة ُب اٞتنة( 2)]أعلى [:كالوسيلة 
 .بياف ٢تا :كما بعدىا ,كالفضيلة 
 األكلوف (4)فيو[[ ىو مقاـ الشفاعة العظمى ُب فصل القضاء حيمده (3)ك: كا١تقاـ احملمود 

السنة بتقدًن الدعاء  (7)تؤدل ]/ أَُ[ كغَته بالواك, (6)كظاىر عطفو كالرافعي, (5)كاآلخركف
  خالفو. (8)كاٟتديث بثيم  (( الركضة))على الصالة, كالسالـ, لكن قضية تعبَت 
 .(10)السنة, كالثاين على كما٢تا (9)كديكن ٛتل األكؿ على حصوؿ أصل

 
 
 
 

                                                 

 ساقط من )ـ(. ((أم))قولو (.  ُ)
 زيادة من )ح( ك)ظ(.(( أعلى)) قولو  (.  ِ)
 اقط من بقية النسخ.س ((ك))قولو (.  ّ)
 كا١تثبت من بقية النسخ. ساقط من األصل ((فيو))قولو (.  ْ)
  .(ٔٔ/ ِالنجم الوىاج ) قاؿ ٣تاىد كالطربم: ا١تقاـ احملمود: أف اهلل تعاذل جيلسو على العرش.(. ٓ)
  .(ِْٕ/ ُ): العزيز(.  ٔ)
 ((.كتأٌب))ُب )ـ(   ((تأدل))قولو (.  ٕ)

. التامة الدعوة ىذه رب اللهم يقوؿ ٍب األذاف بعد  اهلل رسوؿ على صلى األذاف ٝتع كمن(. ٖ)
  .(َِّ/ ُ) :ا١تفتُت كعمدة الطالبُت ركضة

 ساقط من )ظ(. ((أصل))قولو (.  ٗ)
 .ساقط من )ـ( ((كما٢تا))إذل قولو  ((كديكن))من قولو (.  َُ)
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بػػاللهم رب ىذه الدعوة التامة كالصالة القائمة أعط »: (3)]السنة[ (2)لأص (1)كحيصل[[
ا سؤلو يـو القيامة  .(5)ركاه الطرباين (4)«٤تمدن

من ا١تؤذف, كالسامع, كا١تستمع, ككذا ا١تقيم؛ ٟتديث فيو ركاة  (ل ك ل  ) (6)ما ذكر كيسن  
 .(8)((أذكاره)), كذكره النوكم ُب (7)ابن السٍت
اللهم ىذا إقباؿ ليلك, كإدبار هنارؾ, كأصوات »: ف يقوؿ بعد أذاف ا١تغربأ (9)كييسىن  

  .(11)«اغفر رل (10)دعاتك

                                                 

  .ساقط من األصل, كا١تثبت من بقية النسخ ((كحيصل))قولو (.  ُ)
  .((أصلها))ُب )ظ(, ك  )ح(  ((أصل))قولو (.  ِ)
 ساقط من األصل كمن )ظ(, ك )ح(, كا١تثبت من )ـ(. ((السنة))قولو (.  ّ)
(, كابن أيب شيبة ُب باب ما يقوؿ الرجل إذا ُّٓ/ُركاه الطرباين ُب باب القوؿ عند األذاف: )(. ْ)

 (.ٕٖ/ُ: )(, كضعفو األلباين ُب اٞتامع الصغَتِِٕ/ُٝتع األذاف: )
لو ثالثة معاجم ُب  الشامي, اللخمي مطَت بن أيوب بن أٛتد بن أبو القاسم سليماف ىو:(. ٓ)

كغَت « دالئل النبوة», ك«األكائل», ك « التفسَت»ُب  كلو كتب« ا١تعجم الصغَت»اٟتديث, منها 
  (.َْٕ/ ِ ) كفيات االعياف: ,(ُُٗ/ُٔ) النبالء: أعالـ . ينظر: سَتَّٔتذلك.. 

 .((كسن ما ذكره))ُب )ح( ,  ((كيسن ما ذكر))قولو (.  ٔ)
ٝتع  ,الدينورل طالب أىب بن جعفر موذل أسباط بن إبراىيم بن إسحاؽ بن ٤تمد بن أٛتدىو:  (.ٕ)

 يعل بن ك٤تمد ,األصبهاىن اهلل عبد بن أٛتد يعل أبو عنو ركلك  ,البغدادل غيالف أىب بن عمر من
 كستُت أربع سنةي, مات النسائ سنن كاختصر ,ليلةالك  يـوال عمل كَب, القناعة ُب كصنف م,العلو 

 .(ّٗ/ ّ) :الكربل الشافعية طبقات: ينظر. كثالٙتائة
اليـو كالليلة  : عملينظر ".إذا ٝتعتم األذاف فقولوا مثل ما يقوؿ ا١تؤذف" لعلو يشَت إذل حديث:(. ٖ)

 (.َّ, كاألذكار للنوكم )ص(ْٔالبن السٍت )ص
 .((سن))ُب )ح( , ك ((كيسن))قولو (.  ٗ)
 .((دعواتك))ُب )ـ(  ((دعاتك))قولو (.  َُ)
(كتاب الص الة, باب: ما يقوؿ عند أذاف ا١تغرب, َّٓ()ِٖٓ/ُركاه أبو داكد ُب سننو: )(. ُُ)

مذم ُب سننو: ) ا ّٗٓٔ(, ) ِِّ/ٓكركاه أيضان الًت  (, كتاب الد عوات, كقاؿ: حديث غريب ًإمن 
  (.ُِّ/ّو. كضع فو الن وكم ُب اجملموع: )نعرفو من ىذا الوج
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اللهم ىذا إدبار ليلك » :نو يقوؿ بعد الصبحأعن األصحاب  لى قً كني  (1)/((الكفاية))كُب 
 .  اؿ للقياس ُب ذلك كال ٣ت, الوارد ىو األكؿ ف  أى عًتض باك , (2)اخل «.. كإقباؿ هنارؾ,

 (4).من زيادتو ((كالدعاء ا١تأثور, التصلية (3)ك)): كقولو
, ٍب األقرب (6)األذاف ُب آبائو إف كجد  رسوؿ اهلل( 5)كوف ا١تؤذف ٦تن جعل/  ن  سى كيي 

أكالد  (11)ٍب (10)من, (9)]كذلك[ (8)الصحابة/ (7)فاألقرب إليو, ٍب مواليو, ٍب أكالد مؤذين بعض
 . (15)(14)ٟتديث صحيح فيو؛ (13)ٍب من اٟتبشة, وفموالي, فاألقرب إليو, (12)الصحابة

                                                 

 )ـ(. من  (/ بُّٔلوح )هناية  ((الكفاية)) (.  قولوُ)
 (. َّْ/ِينظر: كفاية النبيو شرح التنبيو البن الرفعة: )(.  ِ)
 ساقط من )ـ(. ((الواك))(.  ّ)
  (.ُٗ)ص: , كاإلرشاد(ُْٓ)ص: لى اٟتاكم. ينظر: اٟتاكم الصغَتأم: من زيادة اإلرشاد ع (ْ)
  )ظ(. نسخة /ب منَٖهناية لوح  ((جعل))(.  قولو ٓ)
 ساقط من )ـ(.  ((إف كجد))قولو (.  ٔ)
 ساقط من )ـ( . ((بعض))قولو (.  ٕ)
  )ح(./أ من ٖٗهناية لوح   ((الصحابة))(.  قولو ٖ)
 زيادة من )ح( ك )ـ( . ((كذلك))قولو (.  ٗ)
 ساقط من )ـ(. ((من))قولو (.  َُ)
 ُب بقية النسخ ]ٍب من[. ((من ٍب))و قول(.  ُُ)
 ساقط من )ظ(. ((أكالد الصحابة))قولو (.  ُِ)
ٝتيت اٟتبشة ْتبشة بن حاـ, كقيل الزنج كاٟتبشة كالنوبة كزعاكة كفراف  ,بالد معركفةاٟتبشة: (. ُّ)

كثَت من , ىاجر  النيٌب كآمن بىم كلد زعيا بن كوش بن حاـ. ملكها النجاشي اٌلذم أسلم 
, كمنها بالؿ بوإذل ا١تدينة التحقوا  ىاجر النيب ك١تا  ا ُب بداية اإلسالـ,إليه ُت األكلُتالسابق

 .(ْٕ/ ْ) :األنساب للسمعاينينظر:  . اٟتبشي مؤذف رسوؿ اهلل 
, ا١تلك ُب قريش, كالقضاء ُب األنصار": , قاؿ : قاؿ رسوؿ اهلل  أيب ىريرةيشَت ٟتديث  (.ُْ)

باب ُب  (ّّٔٗ)(ُِٕ/ ٔ): سنن الًتمذم .": اليمنمانة ُب األزد يعٍت اٟتبشة كاألكاألذاف ُب
 .(ّْٔ/ ٖ) :صحيح كضعيف سنن الًتمذمكصححو األلباين.  .فضل اليمن

  .(ِّٓ/ ُ( مغٍت احملتاج )ُِٗ/ ُ( أسٌت ا١تطالب )َُِ/ ّاجملموع )ينظر:  (ُٓ)
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 (يب  و  ث  ت   )]/بَُ[ -قركهأك , (1)عجيلكلو فائتة كما قالو ابن - (ح  ب  ص  ب  )للمؤذف  ن  سي  (و)
 ,(3)عن ظاىر كالـ األصحاب ((اجملموع))كنقلو ُب , (2) ((التحقيق))با١تثلثة ُب أذانو كما ُب 

كىو أف يقوؿ بعد اٟتيعلتُت: الصالة خَت  الفو ضعيف,٦تا خي (5)صلهاأك , (4)((الركضة))فما ُب 
 ف  ؛ ألى (7)كىو من ثاب إذا رجع, (6)«لقنو أليب ٤تذكرة» و ن  أى  من النـو مرتُت؛ ١تا صح  

دعا  و أكالن ن  أى كمعٌت العود , عاد فدعا إليها بذلك ٍبي  , ا١تؤذف دعا إذل الصالة باٟتيعلتُت
عاد إذل الدعاء  ٍبي  , للعمـو ْتي على الفالح ٍبي  , الصالة ْتي على الصالة (8)صوص٠ت

ُب  ىو بالتثويب مستمره  :فاندفع ما قد يقاؿ, الصالة خَت من النـو :با٠تصوص بقولو
 . إليو عايده  (9)الدعاء ال

  .(10) كيكره ُب غَت الصبح, بسبب النـو؛ ١تا يعرض للنائم من التكاسل؛ بالصبح ص  كخي 
 

                                                 

  (.ُِٕ/ُينظر: النقل عنو ُب أسٌت ا١تطالب: )(. ُ)
 (.ُٗٔ: التحقيق )ص/ ينظر(.  ِ)
 (. َُُ/ّ) :ينظر اجملموع(.  ّ)
كىو سنة على ا١تذىب الذم قطع بو " :(ُٗٗ/ ُ) :ركضة الطالبُت كعمدة ا١تفتُتقاؿ ُب (.  ْ)

 األكثركف, كقيل: قوالف: القدًن الذم يفىت بو: أنو سنة, كاٞتديد: ليس سنة.
  .(ُُْ/ ُ): العزيزأصلها (.  ٓ)
ذاف, كالن سائي ُب ( كتاب الص الة, باب: كيف األََٓ()ِِْ/ُ سننو: )ركاه أبو داكد ُب(. ٔ)

ح حو ابن خزدية: ص( كتاب األذاف, باب: األذاف ُب الس فر. ك ِٗٔ()ُِٔسننو: )
(ُ/َُِ()ّٖٓ.)  

كأصلو أف الرجل إذا جاء مستصرخا لوح بثوبو , (.  ثاب الرجل يثوب ثوبا كثوبانا رجع بعد ذىابوٕ)
 :لساف العرب .فكاف ذلك كالدعاء فسمي الدعاء تثويبا لذلك ككل داع مثوب لَتل كيشتهر

(ُ/ِْٕ) 
 .((ٓتصوص))ُب )ـ(  ((٠تصوص))قولو (.  ٖ)
 ساقط من )ظ(. ((ال))قولو (.  ٗ)
 . (َْٗ/ ُ) :هناية احملتاجك  ,(ِِّ/ ُ) :مغٍت احملتاجك  ,(ُِٕ/ ُ) :أسٌت ا١تطالبينظر:   (َُ)
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أك  -كىو األكذل-أك ذات الريح أف يقوؿ بعد األذاف , أك ا١تظلمة, ١تطَتةُب الليلة ا ن  سى كيي 
 .(1)من األمر بو ١تا صح  ؛ «ال صلوا ُب رحالكمأى » :بعد اٟتيعلتُت

 :أم ,(5)«على الصالة (4)]حيٌ [قل تال » :رفعوي (3) (2)عباسكقضية قو٢تم ُب قوؿ ابن  
, دل يصح األذاف (7)لو قالو عوضان  (6)]ون  ألى [؛ ان و يقولو عوضن  إً ال , عليو قل ذلك مقتصران تال 

 .(10)((اإلسعاد)) ١تا ُب  خالفان  (9) (8)ح ابن األستاذكبو صر  , كىو كذلك

                                                 

عن ابن عمر ( باب الصالة ُب الرحاؿ ُب ا١تطر: "ٕٗٔ)(ْْٖ/ ُ)و: أخرج مسلم ُب صحيح(.  ُ)
 رحالكم أال صلوا ُب آخر ندائو أال صلوا ُب ليلة ذات برد كريح كمطر فقاؿ ُب أنو نادل بالصالة ُب

السفر أف  كاف يأمر ا١تؤذف إذا كانت ليلة باردة أك ذات مطر ُبإف رسوؿ اهلل " :ٍب قاؿ الرحاؿ.
 ". رحالكم ُبيقوؿ أال صلوا 

أخذ عنو أكابر التابعُت منهم: عكرمة,   النيب عبد اهلل بن عباس بن عبد ا١تطلب, ابن عم :(. ىوِ)
 (ّّٗ/ّ) :: االستيعابينظرتوُب بالطائف سنة ٙتاف كستُت.  كعطاء, ك٣تاىد, كغَتىم.

 (.ْٕٗٗ()ُُِ/ْ) :(, كاإلصابةَّّٕ()ُِٗ/ّ) :(, كأسد الغابةُٖٖٓ)
 ساقط من بقية الن سخ . ((رضي اهلل عنهما))قولو (.  ّ)
 .,كا١تثبت من بقية النسخساقط من األصل ((حي))قولو  (.ْ)
 دل إف الرخصة بابكتاب الطيب للجمعة,  (,َُٗ)(ُّّ/ ِ)و: صحيحركاه البخارم ُب  (.ٓ)

 .ا١تطر ُب اٞتمعة حيضر
 كا١تثبت من بقية النسخ. ((إنو))ُب األصل  ((ألنو))قولو (.  ٔ)
 ساقط من )ـ(. ((ألنو لو قالو عوضان ))قولو (.  ٕ)
 عنو ركل, األستاذ بابن ا١تعركؼ اٟتليب األسدم ٤تمد وأب الرٛتن عبد بن اهلل عبد بن أٛتدىو:  (.ٖ)

 سنة توُب ,الصالح ابن فتاكل على يحواش كلو, الوسيط شرح تصانيفو كمن, الدمياطي ٤تمد أبو
 قاضى البن ػ الشافعية طبقات, ك (ُٖ/ ٖ) :الكربل الشافعية طبقات: ينظر .كستمائة كستُت اثنتُت
   .(ُِٖ/ِ) :شهبة

  (.ُّّ/ُالنقل عنو ُب أسٌت ا١تطالب: ) ينظر(.ٗ)
ال صل وا ُب أكمطر, أىٍف يقوؿ بعد األذاف: " ييسىن  إذا كانت ليلة ذاتى ريحك ) قاؿ ُب اإلسعاد:(. َُ)

لو جعلو عوضان عنهما جاز(. اإلسعاد فصل ُب األذاف: فًإٍف قالو بعد اٟتيعلتُت جاز, ف , رحالكم"
 (. َٕٓ:)ص
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 ,أبدلو هبما دل يصح فٍ إً ف ((حي على خَت العمل)) مع اٟتيعلتُت ]/ أ ُُ[ كيكره أف يقوؿ 
 . (3)يو١تن كىم ف خالفان  ,(2)ابن األستاذ أيضان  (1)ح بوكما صر  

, أذاف قبل الفجر, كلو من كاحد, (ان  ان  ذ  أ  ) لصبح دكف غَته من بقية الصلوات ن  سي  (و)
 .(5) فالذم بعد الفجر أكذل, حدمهاأاقتصر على  فٍ إً ف (4)تباعلال؛ كآخر بعده
من  ١تا صح  ؛ (7)كما صححو النوكم (6)/من الليل (ف  ص  الن   د  ع  ب   )منهما  (ل  و  األ  ) كيكوف

  .(9)«(8)ًإف  ًبالىالن يػيؤىذ في بًلىٍيلو فىكيليوا كىاٍشرىبيوا حىىت  يػيؤىذ فى اٍبني أيـ  مىٍكتيوـو » :قولو
بالدفع من  هان كتشبي ,قرب إذل كقت الصبحأ (10)ون  ألى ؛ تو ُب النصف الثاينكجعل كق

  .(11)مزدلفة
 .(12)نعم صباحان أ :ف العرب تقوؿ بعد مضي النصفكأل

                                                 

 ساقط من )ح(. ((كما صرح بو  ))إذل قولو   ((ابن األستاذ))من قولو (. ُ)
 (.ُّّ/ُالنقل عنو ُب أسٌت ا١تطالب: ) ينظر (.ِ)
  .(ٔٓٔ/ ِ) :التعليقة للقاضي حسُت ينظر: (.ّ)
 كسيذكره قريبان. «ل......إف بالال يؤذف بلي» يشَت إذل  حديث: (.ْ)
  .(ُُٓفتح ا١تعُت بشرح قرة العُت ٔتهمات الدين )ص: ك  , (ُّّ/ ُ) :أسٌت ا١تطالب ينظر: (ٓ)
 )ـ(.من  (/ إُّٔلوح )هناية  ((من الليل))قولو  (.ٔ)
 (.ٔٗ/ّينظر: اجملموع: )(.ٕ)
من ىاجر إذل  من أكائل ىو: عمرك بن قيس بن زائدة بن جندب األصم القرشي العامرم ا١تؤذ ف. (.ٖ)

ينظر: كقيًتلى شهيدان يومئذو. على ا١تدينة ُب أكثر غزكاتو. شهد القادسية,   ا١تدينة, استخلفو الن يب  
  (.ُْٔٗ(, )ُُٖٗ/ّ(, كاالستيعاب: )ٔٓٓ(, ) ِٓٗ/ِهتذيب األٝتاء: )

 .لفجراب األذاف, باب األذاف قبل ا( كتِّٔ() ُٔٔ/ُركاه البخارم ُب صحيحو: ) (.ٗ)
 .((أنو))ُب )ح(  ((ألنو))(.قولو َُ)
       :ٖتفة احملتاجذىب الشافعي كأٛتد إذل أف الدفع من مزدلفة بعد نصف الليل جيزئ.  (.ُُ)

, كقاؿ مالك كأصحابو يكفي ٔتزدلفة قدر ما يصلي (ِّ/ْاإلنصاؼ للمرداكم )ك  ,(ِّٓ/ ُٓ)
كقاؿ األحناؼ إف دفع منها قبل  ,(ِْٖ/ ّ) :حاشية الصاكم على الشرح الصغَتالعشاءين. 

  .(ُّٔ/ ِ) :بدائع الصنائعالفجر لزمو دـ. ينظر: 
  .(َٔ/ ُ) :خزانة األدب كلب لباب لساف العرب للبغدادمينظر: (.  ُِ)
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كنصف  سبع الليل شتاءن  (3)إذا بقي (2)نو يدخل كقتوأمن - ١تا رجحو (1)كاحتج الرافعي 
 .(5)نو باطلإ :((اجملموع))ْتديث قاؿ ُب  -(4)((اٟتاكم)) , كتبعوسبعو صيفان 

 .من ظاىر ا٠ترب دخولو بالسحر أخذان  (6)عكاختار ٚتىٍ 
؛ كما بعده, ل الفجرسواء ما قب, إذا اقتصر عليو (7)(ام  ى  د  ح  أ  )من األذانُت  (ئ  ز  ج  ي  و  )

ما  ءإجزاتهما نيسال يلـز من  (9)ألنو؛ كصرح هبذا, األذاف من اإلعالـمقصود  (8)]صوؿٟت[
  .(10)قبل الفجر إذا اقتصر عليو

 
 
 

 

                                                 

  .(ّٕٓ/ ُ): العزيز(.ُ)
  ساقط من )ـ( . ((يدخل كقتو))(.قولو ِ)
  )ـ(. ساقط من ((بقي))(.قولو ّ)
  .(ُْٓص:) :زكيٍتالصغَت للقاٟتاكم ا (.ْ)
 :بنوه علي حديث باطل نقلو الغزارل كغَته عن سعد القرظ الصحايب قاؿ قاؿ النوكم: )..ككأهنم (.ٓ)

 .بع يبقى من الليل كَب الصيف لنصف سبع"ُب الشتاء لسي  علي عهد رسوؿ اهلل  األذاف" كاف 
 (.ٕٗ/ّ..(. اجملموع: )كىذا اٟتديث باطل غَت معركؼ عند أىل اٟتديث

  .(ُِٕ/ ُ) :الغرر البهية ُب شرح البهجة الورديةمنهم السبكي. ينظر:  (.ٔ)
  كا١تثبت من بقية النسخ. ((كاحد))ُب األصل  ((أحدمها ))قولو  (.ٕ)
  كا١تثبت من بقية النسخ. ((ْتصوؿ)) ُب األصل ((ٟتصوؿ))قولو  (.ٖ)
  كيرر ُب األصل.  ((ألنو))قولو  (.ٗ)
 ساقط من )ح(. ((وإذا اقتصر علي))(.قولو َُ)
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 (4)بو ابن الرفعة (3)كما جـز, دل يفهمو (2)كلو لصوت- (1)السامعي  ندبان  (يب  ج  ي  و  )

 (8)ك ا١تؤذفى  -(7)(6)للسبكي خالفان  ,(5)جنب كما قالو الشيخاف ف كاف ٨توإك  ,]/بُُ[

 .األكجو فيهما أك حرما على, أك إقامتو كإف كره أذانو, إذا كاف غَته ا١تقيمى 
 أذافه  (9)ون  إً و من حيث ن  ألى ؛ ذاف ا١ترأة كما ال يسجد لقراءهتاو ال جييب أن  أى األكجو  نعم 

 .ارج١تعٌت خ  مة ُب حقوغَت مشركع ٢تا ٓتالؼ غَتىا ٦تن اٟتر 
  فٍ كإً , لومن أك   ان ئمبتد (10)و لو ٝتع بعض األذاف فقط أجاب ُب اٞتميعن  أى  كاألكجو أيضان  

 أك نصفو ىل جييب ما  ,فيما لو ٝتع آخر األذاف (12)لزركشيكتردد ا[,(11)هي كاف ما ٝتعو آخرى 
 
 
 

                                                 

  .(َُّ/ ُ) أسٌت ا١تطالبينظر:  (ُ)
  .((بصوت))ُب )ح(  ((لصوت))(.قولو ِ)
  .((صرح))ُب )ظ(  ((جـز))(.قولو ّ)
  .(ُّْ/ ِ) :(.كفاية النبيو ُب شرح التنبيوْ)
 (.َُْ/ّكاجملموع ) .(َِّ/ ُ) :ركضة الطالبُت, ك (ِْٕ/ ُ): العزيزينظر:  (.ٓ)
على ابن بنت ي, قرأ لدين أبو اٟتسن علي بن عبد الكاُب بن علي السبكي الشافعتقي اىو:  (.ٔ)

: طبقات الشافعية ينظرسنة ست ٜتسُت كسبعمائة.   كعلى ابن دقيق العيد, توُب ,األعز
(, كالبدر ٔٔٔ) , رقم:(ٕٓ/ِ): (, كطبقات الشافعية لألسنومُّّٗ()ُّٗ/َُ) :الكربل
 (. ِِْ), (ْٕٔ/ُ) :الطالع

  (.ِٕٗ: االبتهاج شرح ا١تنهاج )ص: ينظر (.ٕ)
 سقط من )ـ(. ((ك))قولو  (.ٖ)
  .((ىو))ُب بقية النسخ  ((إنو))قولو  (.ٗ)
  .(ُٓٓفتح ا١تعُت بشرح قرة العُت ٔتهمات الدين )ص:  (ُُّ/ ُ) أسٌت ا١تطالبينظر:  (.َُ)
 . ساقط من )ـ( ((آخره -إذل - نعم األكجو))قولو من  (.ُُ)
 (.  ِِٗخادـ الرافعي كالركضة )ص: ينظر : (.ُِ)
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كذلك  ,(1)[كيقرب ترجيح الثاين ؟ٍب يقضي ما فات أك جييب ما ٝتع, أك يبدأ من أكلو ,ٝتع
 .(3)«إف من فعل ذلك دخل اٞتنة» :(2)]١تا صح   [؛مثلو عقب كل كلمة :يقوؿ فٍ أى ب

, (5)للبارزم خالفان  (4)((اجملموع))كما ْتثو ُب  -ف دل يسمعو إك , كجييبو ُب الًتجيع أيضان  
 ن  سى نعم ال تي , سمعوفتكدل يقل مثل ما  ,(7)«مثل ما يقوؿ»لقولو ُب ا٠ترب ؛ -(6)كمن تبعو

 .(8)ابة ألصم ك٨توه ٦تن ال يسمعاإلج

                                                 

  من )ـ(.سقط األصل ك)ظ( ك )ح( كا١تثبت  ((ترجيح الثاين -إذل -كتردد الزركشي))قولو من  (.ُ)
  سقط من األصل, كا١تثبت من بقية النسخ. ((١تا صح))قولو  (.ِ)
ذف اهلل أكرب إذا قاؿ ا١تؤ " قاؿ رسوؿ اهلل  :عمر بن ا٠تطاب قاؿعن  يشَت إذل حديث مسلم  (.ّ)

اهلل أكرب. فقاؿ أحدكم اهلل أكرب اهلل أكرب. ٍب قاؿ أشهد أف ال إلو إال اهلل. قاؿ أشهد أف ال إلو إال 
الصالة.  ىعل ياهلل ٍب قاؿ أشهد أف ٤تمدا رسوؿ اهلل. قاؿ أشهد أف ٤تمدا رسوؿ اهلل. ٍب قاؿ ح

 حوؿ كال قوة إال باهلل. ٍب قاؿ اهلل على الفالح. قاؿ ال يقاؿ ال حوؿ كال قوة إال باهلل. ٍب قاؿ ح
قاؿ اهلل أكرب اهلل أكرب. ٍب قاؿ ال إلو إال اهلل. قاؿ ال إلو إال اهلل. من قلبو دخل   أكرب اهلل أكرب

  ( باب استحباب قوؿ مثل ما يقوؿ ا١تؤذف.ّٖٓ)(ِٖٗ/ ُ)ركاه مسلم ُب صحيحو:  ."اٞتنة
متابعة ا١تؤذف ُب الًتجيع أـ ال كحيتمل أف يقاؿ ال  نو ىل يستحبأكالما ُب   ألصحابنا أر دل))(.ْ)

إذا ٝتعتم ا١تؤذف فقولوا مثل ما )): يقاؿ يستحب لقولو  أفال يسمعو كحيتمل  ألنويستحب 
ينظر:  ((سمعوف كىذا االحتماؿ أظهر كأحوطتكالًتجيع ٦تا يقوؿ كدل يقل فقولوا مثل ما . ((يقوؿ

 .(َُِ/ ّ) :جملموع شرح ا١تهذبا
كرل قضاء بلده, ٍب  ,٤تمد بن ٤تمد بن عثماف بن ٤تمد بن عبد الرحيم البارزم اٟتموم :ىو (.ٓ)

 :طبقات الفقهاء الشافعية البن قاضي شهبة :ينظرقضاء حلب. توُب سنة ثالث كعشرين كٙتامنائة. 
  .(َُْ/ٕ): (, كأنباء الغمرٖٕ ()ِّّ/ِ)

( ينظر: أسٌت بًأىن وي الى ييسىن  كىنػىقىلىوي عىٍنوي صىاًحبي التػ ٍوًشيحً  كىأىفٍػىتى اٍلبىارًزًم  )قاؿ زكريا األنصارم:  (.ٔ)
 .(ُُّ/ُا١تطالب )

ا١تؤىذ ف  : "إذا ٝتعتميقوؿ أنو ٝتع النب  عبد اهلل بن عمرك بن العاص  يشَت إذل حديث(. ٕ)
قوؿ ا١تؤذ ف  فقولوا مثل ما يقوؿ". اٟتديث ركاه مسلم كتاب الص الة, باب: استحباب القوؿ مثل

  (.ّْٖ(, )ِٖٖ/١ُتن ٝتعو: )
  .(ُُّ/ ُ) أسٌت ا١تطالب ينظر:(. ٖ)
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 (1).اشتغل بالعلم فيقطع ما ىو فيو ٢تكا١ت, كالطائف, كالذاكر, للقارم ن  سى كيي  
 .(2)عدـ التكلم بغَتىا حىت يفرغ كيسن   
 في ا١تؤذ   (4)/أك زاد, اإلقامة -(3) يان حنفكلو -, جييب ُب الزيادة إذا ثٌت ا١تقيم و الن  أى كاألكجو  

 .بعقيدتو  يشرع فيو اعتباران دل ُب أذانو ما
 .(10)ومثل (9)يثٍت (8)/(7):ُب األكؿ (6) (5)جٌ كى  كقاؿ ابن 
تدارؾ إف  -(11)((اجملموع))كما ُب - ]/أُِ[كلو لغَت عذر , كلو ترؾ ا١تتابعة إذل الفراغ 

كإف طاؿ ,  ا١تشركع عقب الصالة أياـ النحركإمنا تدارؾ الناسي التكبَت, قرب الفصل

                                                 

( الغرر البهية ُب شرح البهجة ِٔ/ ِ( النجم الوىاج ُب شرح ا١تنهاج )ِْٕ/ ُ)  العزيز :ينظر (ُ)
 . (ِْٕ/ ُالوردية )

  .(ٗٓ/ ُ) :ا١تهذب ُب فقو اإلماـ الشافعي ينظر:(. ِ)
, (ِٓٓ/ ُ) :شرح ٥تتصر الطحاكم للجصاصنية اإلقامة كاألذاف. ينظر: مذىب األحناؼ تث(. ّ)

  .(٥ِٓتتصر القدكرم )ص: 
 . )ظ( نسخة /أ منُٖهناية لوح  ((زاد))(.  قولو ْ)
ينػىوىرم, أحد أئمة الشافعية كأصحاب ىو (.ٓ) ينػىوىر أبو القاسم يوسف بن أٛتد بن كج الد  : قاضي الد 

ُت بن القطاف, كحضر ٣تلس الداركي, كاف يضرب ا١تثل بو ُب حفظ الوجوه, تتلمذ على أيب اٟتس
ا١تذىب, حىت قدمو بعضهم على الشيخ أيب حامد اإلسفراييٍت, لو كتاب التجريد ُب الفقو, قيتل 

, اإلكماؿ ُب رفع (ُُٗ-ُُٖص ): طبقات الفقهاء للشَتازم: ينظرىػ. َْٓظلمان سنة 
 (.ُِٕ/ٕ)اء كالكٌت كاألنساب البن ماكوال: االرتياب عن ا١تؤتلف كا١تختلف ُب األٝت

  .(ِٕٓ/ ُ) :الغرر البهية ُب شرح البهجة الورديةينظر: (. ٔ)
 . ((األكذل))ُب بقية النسخ  ((األكؿ))(.  قولوٕ)
 )ح(, /ب من ٖٗهناية لوح  ((األكؿ))(.  قولوٖ)
 .((يبٍت))ُب )ح(   ((يثٍت))(.  قولو ٗ)
  .(ِٕٓ/ ُرح البهجة الوردية )الغرر البهية ُب ش ينظر:(. َُ)
 .(َُِ/ّ) :: اجملموعينظر(.  ُُ)
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 ؛كالنقطاع اإلجابة مع الطوؿ ,كىو الفاء ُب ا٠ترب, ود ما دؿ على التعقيب ىنالوج؛ الفصل
 .التكبَت فيهما (2)]ٓتالؼ [(1)١تا فيو من ا٠تطاب/ ؛لشبهها برد السالـ

, أك فرغا معان إف  لكن, ا١تؤذف اءمع ابتد (4)أابتد فٍ إً ك , االعتداد هبا (3)سنومإلكْتث ا 
 .ا١تؤذف قبلو

يمن تعارض عليو الذكر عقب الوضوء, كاألذاف بأنو يبدأ بذكر ف (5)يٍت  قً لٍ كأفىت البػي  
  .اليت فرغ منها (6)؛ ألنو العبادةالوضوء

أذنوا  فٍ إً ف, بل يكره ترؾ إجابتو, كاألكؿ أكذل ,مطلقان  أجاب الكل   (7)نوفكلو ترتب ا١تؤذ   
 .(8)كاحدةه  إجابةه  تٍ فى كى  معا

 ,الثاين ُب الوقت ُب األكذلككقوع , األكؿ فيهمالتقدـ ؛ ءه كاٞتمعة سوا كأذانا الصبح 
                 (11)(10)ُب زمن عثماف ٤تدثان  (9)ككوف األكؿ فيها, ُب الثانية كمشركعيتو ُب زمنو 

                                                 

 )ـ(./ب من ُّٕهناية لوح  ((ا٠تطاب))(.قولو ُ)
 . , كا١تثبت من بقية النسخساقط من األصل ((ٓتالؼ))(.  قولو ِ)
 (.َْٕ/ِا١تهمات: )( ّ)
 .((ءكإف ابتداء ا١تؤذف مع ابتدا))ُب )ح(  ((كإف ابتداء مع ابتداء))قولو (.  ْ)
 (.ٖٓ/ُفتاكل البلقيٍت: ) ينظر:(. ٓ)
 .((للعبادة))ُب )ح(, ك)ظ(  ((العبادة))(.  قولو ٔ)
 .((مؤذنوف))ُب  )ح(  ((ا١تؤذنوف))قولو (. ٕ)
 . (ُُّ/ ُ) أسٌت ا١تطالبينظر:  (ٖ)
 .((فيهما))ُب )ـ(   ((فيها))(.  قولو ٗ)
بن عفاف بن أيب العاص بن أمية القرشي عثماف: ىو أمَت ا١تؤمنُت, أبو عبد اهلل, عثماف (.  َُ)

على ابنتيو رقية, كأـ   األموم, كلد بعد الفيل بست سنُت, من السابقُت األكلُت, خنت النيب 
  , , كاف يلقب ذا النورين, ىاجر إذل اٟتبشة ٍب إذل ا١تدينة, توذل ا٠تالفة بعد عمر كلثـو

( ,  َِٖ/ٔ: التاريخ الكبَت) ينظرثالثُت. كاستشهد على يد الطغاة ُب ا١تدينة ُب فتنة سنة ٜتس ك 
 (.ْٔٓ/ْاإلصابة )

 (ِّْ/ ِ)و: صحيح. ركاه البخارم ُب كقد صح  إحداث األذاف األكؿ ُب عهد عثماف (.  ُُ)
  .باب األذاف يـو اٞتمعة, كتاب اٞتمعة (ُِٗ)
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, كماؿ إليو عن نص األـ حكاه الشيخ أبو حامد فٍ كإً [,إجابتو سن   ال يقتضي عدـى  (1)

 .(5)كالسلف عليو , (4)إلٚتاع الصحابة ؛ (3)](2)اإلسنوم
كغَتمها , ك٣تامع ٦تن يكره لو الكالـ كقاضي حاجة (ه  و  ح  ن  و   يا  ل  ص  م  )حاؿ كونو  (ل  )  
أك , ي ْتيعلةكانت إجابة ا١تصل    فٍ بل إً  ,٢تؤالء اإلجابة بل تكره (7)فال تسن  , (6)]يأٌب[٦تن 

صدؽ الؼ ٓت ,(9)أك قد قامت الصالة بطلت, (8)صدقت كبررت ]/بُِ[أك , تثويب
 .(11)(10)]اهلل[كأدامها, كأقامها, رسوؿ اهلل 

بيو تشال إف طاؿ كما اقتضاه , قرب الفصل فٍ إً  لو اإلجابة بعد الفراغ (12)كتتأكد 
يعود  (14)]لكن فيو نظر؛ لوضوح الفرؽ, فإنو بسجود السهو[ لو بسجود السهو (13)اإلماـ

                                                 

 ساقط من )ح( , ك)ظ(. (())(.  قولو ُ)
 .(َّّتاج )ص/(, ككاُب احملَْٕ/ِ) :ينظر: ا١تهمات(.  ِ)
, كمن ساقط من األصل ((كإف حكاه الشيخ أبو حامد عن نص األـ , كماؿ إليو اإلسنوم))(.  قولو ّ)

 )ـ( كا١تثبت من )ظ(, ك )ح(.
 .ساقط من )ـ( (())قولو (. ْ)
  .(ُُٔ/ ُاإلقناع ُب مسائل اإلٚتاع )ينظر:  (ٓ)
 .((يتأتى))ُب األصل   ((يأٌب))قولو  (. ٔ)
 . ((يسن))ُب )ح(, ك)ـ(   ((تسن))  قولو(. ٕ)
 ساقط من)ح(. ((بررت ))قولو (. ٖ)
فإف قالو ناسيا لصالة أك جاىال , بأف ما قالو خطاب آدمي أجزأتو صالتو , ككاف عليو سجود  (.ٗ)

السهو كا١تتكلم ناسيا , كإف كاف ذاكرا لصالتو عا١تا بأف ما قالو خطاب آدمي بطلت صالتو  
  .(ُُٗ/ ّ) :اجملموع , ك(ِٓ/ ِ): اكم ُب فقو الشافعياٟت. كا١تتكلم عامدا

 زيادة من )ح( , ك)ظ(. ((اهلل))قولو  (. َُ)
كفاية النبيو ك  ,(ُُٗ/ ّ) :اجملموع شرح ا١تهذب, ك (ّٓٔ/ ِ) :التعليقة للقاضي حسُت ينظر:(. ُُ)

 .(ّْْ/ ِ) :ُب شرح التنبيو
 .((كيتأكد))ُب )ظ(  ((كتتأكد))قولو  (. ُِ)
  .(ٕٓ/ ِهناية ا١تطلب ُب دراية ا١تذىب ) ر:ينظ(. ُّ)
 ساقط من األصل, كا١تثبت من بقية النسخ. ((السهو -إذل  -لكن ))من قولو (. ُْ)
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نو ال إف, ٓتالؼ اإلجابة بعدىا (1)فيها الشًتاط ا١تواالة؛ فاصل طويل عدـي  طى ًتيً فاشٍ , للصالة
طاؿ  فٍ إً ىنا ك  (3)]جييب[و ن  أى من إطالقهم  فاألكجو أخذان , كىو غَت مقصر, (2)ارتباط ٢تا هبا

 .الفصل
كمن , كاجملامع, كقاضي اٟتاجة ,ككذا يقاؿ ُب كل من طلب منو ترؾ اإلجابة لعذر 

حكى النوكم االتفاؽ  كما ,اـمن باٟتمٓتالؼ , لكراىة الذكر فيو؛ ٔتحل النجاسة
و ن  ؛ ألى (8)(7)]فيما يظهر[, (6)ف كجد ما يتطهر بوإك , غَت فمو ٧تاسة ونببدككذا من , (5)(4)عليو

 .يكره لو الذكر (9)ال
لو عدـ  ن  و حيث ٝتعو سي ن  أى فيما إذا شرع ا٠تطيب  (10)ذرعيكاألكجو من تردد األ 

 .(12)كىي منو, بالذكر (11)]االشتغاؿ[لو  ن  سى يي  حينئذ ون  ألى  ؛تٍ ن  كإال سي , اإلجابة
 .(13)من زيادتو ((ال مصليان )) :كقولو 

 
 

                                                 

 .((فيهما))ُب )ـ(   ((فيها))قولو (. ُ)
 .((هبما))ُب )ـ(   ((هبا))قولو (. ِ)
 , كا١تثبت من بقية النسخ.((ْتيث))ُب األصل  ((جييب))قولو  (. ّ)
  .(ُّٔ/ ِ) :اجملموعينظر:  (.ْ)
 ساقط من )ـ(.  ((عليو))قولو (. ٓ)
ككذا ا١تتنجس إذا دل جيد ))ُب )ـ(  ((, كإف كجد ما يتطهر بوككذا من ببدنو غَت فمو ٧تاسة))قولو (. ٔ)

 .((ما يتطهر بو
 ساقط من األصل, كا١تثبت من بقية النسخ. ((فيما يظهر))قولو (. ٕ)
 .((ان لألذرعيخالف))ُب )ـ( زيادة (. ٖ)
 ساقط من )ـ(. ((ال))قولو (. ٗ)
 .  ((كاألكجو من مردد لو ))ُب )ـ(   ((األكجو ُب تردد األذرعي ))قولو (. َُ)
 , كا١تثبت من بقية النسخ.((باالشتغاؿ ))ُب األصل  ((االشتغاؿ))قولو (.ُُ)
 .((سنة))ُب )ـ(  ((منو))قولو (. ُِ)
 (.ُٗاإلرشاد )ص/(, ك ُْٓينظر: اٟتاكم الصغَت )ص/( ُّ)
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 .(1)ُب غَت اٟتيعلتُت كالتثويب ,ؤذفيب يقوؿ مثل ما يقوؿ ا١تك٤تل كوف اجمل 
عن  :ال حوؿ أم ]/ أ ُّ[ (4)كىي أف يقوؿ ,(3)(2)ةقلاجمليب أم يأٌب باٟتو  (ق  ل  و  ح  ي  و  ) 

 .إليو إال باهلل يتي عً كمنها ما دي , (5)على الطاعة/ :كال قوة أم, ا١تعصية
, كتعبَته بذلك ؼ ىذه الكلمة كاٟتمدلة, كالبسملةمن حرك  (6)لًتكبها؛ كٝتيت بذلك 
من  (9)؛ لًتكبو(8)اٟتوقلة :(7), كالصحيح ا١تشهور كما قالو النوكملبعضهم, لغة ضعيفة تبعان 

, اللةكالالـ من اٞت, كالقاؼ من قوة, كالواك من حوؿ, إذ اٟتاء ؛ٚتيع ألفاظ الكلمة
بًتتيب  كاف فيو إخالؿه   علت مركبة من الكل  جي  فٍ إً , كقوة فقط , فمركبة من حوؿ (10)كاٟتولقة

 .(12)(11)الكلمات
, ٢تا (13)؛ ١تالزمتهاكاكتفى بصدقت عن بررت, كبررت, صدقت :أم يقوؿ (ق  د  ص  ي  و  )  

حي على  :كىي أتى باٟتيعلة: أك ا١تقيم أم ,ا١تؤذف (ل  ع  ي   ح   ن  إ  ), (14)ىذا من زيادتوك 

                                                 

  .(ّّْ/ ِ) :كفاية النبيو ُب شرح التنبيوك  ,(ُُٖ/ ّ) :اجملموع شرح ا١تهذبينظر:  (ُ)
 . ((باٟتوقلة))ُب )ظ(  ((باٟتولقة))قولو (. ِ)
 .(ِِْ/ ٓ) :هتذيب اللغة .حوقل: إذا قاؿ ال حوؿ كال قوة إال باهللاٟتوقلة: ( ّ)
 )ظ(. ساقط من )ح(, ك (( أف يقوؿ))قولو  (. ْ)
  )ـ( من (/ أُّٖلوح )هناية  ((الطاعة))(. قولو ٓ)
 .((لًتكيبها))ُب)ـ(  ((لًتكبها))قولو  (. ٔ)
  .(ٕٖ/ ْ) :شرح النوكم على مسلمينظر: (.ٕ)
 . ((اٟتولقة))ُب )ح(   ((اٟتوقلة))قولو (. ٖ)
 .((لًتكيبو))ُب )ـ(  ((لًتكبو))قولو  (. ٗ)
 .((اٟتوقلة))ُب )ح(    ((قولو ))كاٟتولقة(. َُ)
 ساقط من )ـ(.  ((الكلمات –إذل  –فإف جعلت ))من قولو (. ُُ)
 , (ُٗٗ/ِٓ) :تاج العركسك  ,(ٖٖ/ ِ) :مقاييس اللغةينظر:  (.ُِ)
 .((١تالكمتها))ُب )ـ(  ((١تالزمتها))قولو (. ُّ)
اد (, كاإلرشُٓٓمن زيادة ا١تؤلف كليست ُب اٟتاكم ينظر: اٟتاكم )ص: ((يصدؽ))أم : قولو (.ُْ)

  (.ُٗ)ص:
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ُب إجابة  فيأٌب هبا أربعان , اٟتوقلة بعد كل حيعلة :, فيقوؿ(1), حي على الفالحالصالة
 ((صلوا ُب رحالكم)) :لو قاؿ ا١تؤذف وقلحيككذا , (3)تباعلال؛ ُب إجابة ا١تقيم (2)كاثنتُت, ا١تؤذف
 .(5)سنومْتثو اإل (4)كما
 :فيقوؿ بعد كل مرة, (7)الصالة خَت من النـو :كىو ثويببالت (6)تىأ :أم (ب  و  ث   و  ) 

؛ خَت كثَت :أم رو صرت ذا بً  : أم (9)]فتحهاب[ (8)كقيل/, بكسر الراء األكذل كىبىرًٍرتى , صدقت
  .(10)قالو ابن الرفعة ,٠ترب كرد فيو

 

                                                 

 (.َٕٓ/ُُ): لساف العربك  ,(ٕٓ/ّ): هتذيب األٝتاء ينظر(.ُ)
 .((اثنُت)) ُب بقية النسخ  ((اثنتُت))قولو(. ِ)
: " إذا قاؿ ا١تؤذف: اهلل أكرب اهلل قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  يشَت إذل حديث عمر بن ا٠تطاب ( ّ)

ال إلو إال اهلل, قاؿ: أشهد أف ال إلو إال اهلل,  أكرب, فقاؿ أحدكم: اهلل أكرب اهلل أكرب, ٍب قاؿ: أشهد أف
ٍب قاؿ: أشهد أف ٤تمدا رسوؿ اهلل قاؿ: أشهد أف ٤تمدا رسوؿ اهلل, ٍب قاؿ: حي على الصالة, قاؿ: 
ال حوؿ كال قوة إال باهلل, ٍب قاؿ: حي على الفالح, قاؿ: ال حوؿ كال قوة إال باهلل, ٍب قاؿ: اهلل أكرب 

. أكرب اهلل أكرب, ٍب قاؿ: ال إلو إال اهلل, قاؿ: ال إلو إال اهلل من قلبو دخل اٞتنة " اهلل أكرب, قاؿ: اهلل
باب القوؿ مثل قوؿ ا١تؤذف ١تن ٝتعو, ٍب , ( كتاب الصالةّٖٓ( )ِٖٗ/ ُ)ُب صحيحو: مسلم ركاه 

   .ٍب يسأؿ لو الوسيلة يصلي على النيب 

 ساقط من )ح( . ((كما  ))قولو (. ْ)
 .(ْٖٔ/ِ) :هماتينظر: ا١ت(. ٓ)
 ساقط من )ح(  . ((أتى))قولو (. ٔ)
, (ٓٓ/ ِ) :اٟتاكم الكبَت, ك (ّٓاإلقناع للماكردم )ص: ك ,(َُٓ/ ٖ) :٥تتصر ا١تزينينظر: (. ٕ)

  .(َٗ/ ّ) :اجملموع شرح ا١تهذبك 
  .(ح)نسخة من  أ/َٗكلوح  من نسخة )ظ(. ُٖ هناية لوح ((كقيل ))(.  قولو ٖ)
 , كا١تثبت من )ظ( , ك)ـ( .((فتحها))ُب األصل , ك)ح(  ((بفتحها)) قولو (. ٗ)
  .(ّّْ/ ِ) :كفاية النبيو ُب شرح التنبيوينظر:  (. َُ)
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 .(1)من كتب اٟتديث ُب شيءو   ]/بُّ[و دل يوجد ن  كاعًتض بأى 
دؽ رسوؿ : صكقيل يقوؿ 

 من تلقُت النيب  ١تا مر  ؛ كىو مناسب بل ىو أكفق  ,(2)
تصديق ا١تؤذف أكفق بنمط  ف  ؛ ألى األكؿ عليو مع ذلك (5), كإمنا قدموا(4)ةأليب ٤تذكر  (3)التثويب

 .اءن ابتد بوجو أظهر من تصديقو و يستلـز تصديقون  على أى , اإلجابة (6)ألفاظ
كجعلٍت من , كأدامها, أقامها اهلل»: كلميت اإلقامة (7)من ُب كل   إجابة ا١تقيمُب كيقوؿ  

  (9)كما كرد بسند ضعيف «أىلها (8)صاٟتي

                                                 

كقاؿ القارم: "صدؽ رسوؿ اهلل" ليس لو أصل, ) :(ِْ/ ِ): كشف ا٠تفاءُب   العجلوين قاؿ (.ُ)
": "صدقت كبررت كباٟت ككذا قو٢تم ق نطقت" استحبو عند قوؿ ا١تؤذف "الصالة خَت من النـو

 الشافعية, قاؿ الدمَتم: كادعى ابن الرفعة أف خربنا كرد فيو ال يعرؼ قائلو. انتهى.
 كقاؿ ابن ا١تلقن ُب ٗتريج أحاديث الرافعي: دل أقف عليو ُب كتب اٟتديث.

 كقاؿ اٟتافظ ابن حجر: ال أصل لو. انتهى.
ف "من حفظ حجة على من دل حيفظ". كأجاب الشمس الرملي عن اعًتاض الدمَتم على ابن الرفعة بأ

 .(شارة إذل اختياره استحبابو فتأملانتهى. كفيو إ
  .(ُُٕ/ ّ) :اجملموع شرح ا١تهذبك  ,(َِٓ/ ّ) :العزيزينظر:  (ِ)
 ساقط من)ظ( . ((التثويب))قولو (. ّ)
 (.   ينظر: الصفحة  )(. ْ)
 .((قدـ))ُب )ـ(  ((قدموا))قولو (. ٓ)
 .ساقط من)ظ( ((ألفاظ))قولو  (. ٔ)
 ساقط من )ـ(. ((من))قولو (. ٕ)
 .((صاحل))ُب )ـ(   ((صاٟتي))قولو (. ٖ)
: أف بالال أخذ ( عن أيب أمامة أك عن بعض أصحاب النيب ََِ/ ُ) :سنن أيب داكدكرد ُب  (.ٗ)

امة " أقامها اهلل كأدامها " كقاؿ ُب سائر اإلقُب اإلقامة فلما أف قاؿ قد قامت الصالة قاؿ النيب 
كىو ضعيف : "(ّٖٕ/ ُالتلخيص اٟتبَت )قاؿ ابن حجر ُب  ُب األذاف. كنحو حديث عمر 

قلت كىذا الذم استحسنو " :(ِٗٓ/ ُ) :إركاء الغليلقاؿ األلباين ُب  ".كالزيادة فيو ال أصل ٢تا
الشافعي أخذه عنو الرافعي فذكره فيما يستحب ١تن ٝتع ا١تؤذف أف يقولو ؟ فانتقل األمر من 

 .ستحباب الذم ىو حكم شرعي البد لو من نص!ستحساف القائم على ٣ترد الرأم إذل االاال
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 (4)بلفظ (3)((النهاية))ذلك ُب  (2)كذكر, (1)«كاألرض, ما دامت السموات» ((التنبيو))زاد ُب 
 .(7)أيضان   (6): كىو مركم عنو, قيل(5)اخل «اللهم أقمها»

كاعتمده , (ٗ)(ٖ)((نكتو))كما قالو النوكم ُب , ليوانضمت اإلقامة إ فٍ إً  األذافي  (ل  ف ض  و  )  
, يل بُت األذافضالتف ف  ظاىر كالـ اٞتمهور أى  :(ُُ), لكن قاؿ أبو زرعةكغَته (10)ابن الرفعة

كأكثر  ,ـكنقلو عن نص األ, (13)كما رجحو النوكم  (ة  ام  م  ى اإل  ل  ع  ) ,كحدمها (ُِ)]امةقكاإل[
          :من قولو  ك١تا صح   ؛منها فهو أكثر نفعان , و عالمة على الوقتن  األصحاب؛ ألى 

                                                 

 (.ُْ/ُ) :: التنبيوينظر(. ُ)
 ساقط من)ح( . ((ذكر))قولو (. ِ)
 .(ٓٓ/ ِ) :هناية ا١تطلب ُب دراية ا١تذىب إلماـ اٟترمُت اٞتويٍت(.ّ)
 ساقط من )ـ(. ((بلفظ))قولو (. ْ)
 (.ٓٓ/ِ): بدراية ا١تذىبهناية ا١تطلب  ينظر(. ٓ)
 .((مركم عن النيب))ُب )ح(   ((مركم عنو))قولو (. ٔ)
إركاء , (ّٖٕ/ ُ) :التلخيص اٟتبَتكرد فيو عدة صيغ كعدة زيادات ال يثبت منها شيء. (. ٕ)

  .(ِٗٓ/ ُ) :الغليل
  ساقط من)ح( . ((نكتو))قولو (. ٖ)
كالعمدة ُب تصحيح  ,نكت التنبيو :(ُٔٓ/ ِ) :طبقات الشافعيةقاؿ ابن قاضي شهبة ُب  (.ٗ)

كال ينبغي االعتماد على ما فيهما من التصحيحات  اإلماـ النوكم, من أكائل ما صنف ,التنبيو
  .ا١تخالفة للكتب ا١تشهورة كالفتاكل

  .(ّٖٗ/ ِ) :كفاية النبيو ُب شرح التنبيوينظر:  (. َُ)
  (.ْٓ/ِٖترير الفتاكل أليب زرعة: ) ينظر: (.ُُ)

: العراقي ابن الدين, كرل زرعة أبو ا١تصرم, ٍب الرازياين الكردم اٟتسُت بن الرحيم عبد بن دىو: أٛت
 من بضرب مس كقد الصحيح ُب لو أخرج ١تن كالتوضيح البياف :كتبو من. ا١تصرية الديار قاضي

البدر   ينظر  .ق(ِٖٔ, ت)ذلك كغَت للمزم, االطراؼ بأكىاـ كاالطراؼ ,ا٠تيل كفضل ,التجريح
  (.ِٕ)/ :لطالعا

 , كا١تثبت من بقية النسخ.((اإلمامة))ُب األصل (. ُِ)
  .(ِّمنهاج الطالبُت كعمدة ا١تفتُت )ص:  ينظر:(. ُّ)
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 (ّ), كقولو:أم: اقًتعوا (2)/(1)«األكؿ الستهموا عليولو يعلم الناس ما ُب النداء كالصف »
لذكر  (ٓ)]كاألظلة[كالنجـو  ]/أ ُْ[الشمس كالقمر  (ْ)إف خياركم عباد اهلل الذين يراعوف»

 .(ٔ)«اهلل
؛ ألف راجي الشيء ديد ءن ر رجاث: أكأم (ٕ)«ا١تؤذنوف أطوؿ أعناقان يـو القيامة » :كقولو
 .(ٖ)عنقو إليو

 .ىمال يلحقهم العرؽ ٓتالؼ غَت  :كقيل 
 .(ٗ): إسراعان إذل اٞتنةبالكسر أم عناقان إً  :كقيل 
 . (10)«فأرشد اهلل األئمة, كغفر للمؤذنُت ,, كا١تؤذنوف أمنااألئمة ضمنا» :كقولو 

 
 

                                                 

باب فضل النداء كالصف األكؿ كالتكبَت الصالة,  كتاب  (ّْٕ) (ِّٓ/ ُصحيح مسلم )(.ُ)
 .كصالة العتمة كالصبح

 . )ـ(/ب من  ُّٖهناية لوح  ((عليو))(.  قولو ِ)
 ساقط من )ـ( .(( قولو))قولو (. ّ)
 ساقط من )ح( . ((يراعوف))قولو  (. ْ)
 ساقط من األصل, كا١تثبت من بقية النسخ. ((كاألظلة))قولو (. ٓ)
ُب  , كاٟتاكم(ّٕٗ/ ُ) :الكربل قي ُب السننكالبيه (, ِّٖ/ ٖ) :أخرجو البزار ُب مسنده(.ٔ)

 حسن..."  اهلل عباد خيار إف: " , كقاؿ األلباين حديث(ُُٓ/ ُ) :مستدركو كصحح إسناده
  .(َّْْ) : السلسلة الصحيحة برقمينظر أخَتان  رل تبُت كما ؛ لغَته

كية بن امن حديث معركاه مسلم كتاب الص الة, باب: فضل األذاف كىرب الش يطاف عند ٝتاعو,  (.ٕ)
 (. ّٕٖ, رقم: َِٗ/ُ) :أيب سفياف 

 .((ديد إليو عنقو))ُب )ـ(   ((ديد عنقو إليو))قولو (. ٖ)
  .(ُٗ/ ْ) :شرح النوكم على مسلمك , (َّٗ/ ُ) :ا١تعلم بفوائد مسلمينظر:  (.ٗ)
  عيالشاف(, ك  َُِِبرقم ) (َّْ/ ُ) :لبيهقيكا (ُٔ/ ّ): ُب صحيحو خزدية ابنأخرجو (.َُ)

كقاؿ ابن ا١تديٍت طرقو معلولة كصححو ابن  أٛتد ليس لو أصلقاؿ  (.ُِٔ) :برقم (ّّ: ص)
  .(َُْ/ ُ) :خالصة البدر ا١تنَت. حباف كالعقيلي
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  .ن اإلرشادكا١تغفرة أعلى م, أعلى من الضماف (1)مانةكاأل
 (3)«مدل صوتو, كيشهد لو كل رطب كيابسا١تؤذف يغفر لو »كغَته   (2)ك٠ترب أيب داكد

 (4)]يتال[ٔتهمات الدين  شتغا٢تمال؛ , كدل يؤذنواء بعده على اإلمامةكا٠تلفا ,ب كاظ كإمنا
(5)عن عمر صح   كمن ٍبى   فيها مقامهم, ال يقـو غَتىم

 « لىٍو كيٍنتي أيًطيقي اأٍلىذىافى مىعى ا٠ٍتًل يفىا
ىذ ٍنتي   .(6)«ألى

                                                 

 .((اإلمامة))ُب )ح( (( األمانة))قولو (. ُ)
صاحب السنن من  ,إسحاؽ بن بشَت األزدم السجستاينبن  ث: سليماف بن االشعأبو داكد . (ِ)

ىػ . ِٕٓ؛ توُب بالبصرة سنة إلماـ أٛتد . كركم عنو  ا١تسائلمن كبار اصحاب ا ,مة اٟتديثأئ
 :: طبقات الشافعية الكربلينظرمن تصانيفو : "السنن "أحد الكتب الستة ك" ا١تراسيل" . 

  (.ِٗٓ/ِ) :, تذكرة اٟتفاظ(ِّٗ/ِ)
اب الص الة, باب: رفع (, كأبو داكد كتِٔٔ/ِ)  --ركاه أٛتد من حديث أيب ىريرة  (.ّ)

   , كالن سائي كتاب األذاف, باب: رفع الص وت باألذاف(ُٓٓ, رقم: ِِٓ/ُ)الص وت باألذاف, 
, َُْ/ُ)كتاب األذاف, باب: فضل األذاف كثواب ا١تؤذ نُت   ,, كابن ماجة(ُْٔ, رقم: ُٓٔ)

, كصح حو األلباين ُب (ّٕٗ/ُ), كالبيهقي كتاب الص الة, باب: رفع الص وت باألذاف (ِْٕرقم: 
 .(ْْٖ, رقم: َُْ/ُ)صحيح سنن أيب داكد 

 ., كا١تثبت من )ح( , ك)ظ(((الذم)), ك)ـ( ُب األصل  ((اليت))قولو (. ْ)
بن ا٠تطاب بن نػيفىيل بن عبد العيز ل بن رياح القرشي العدكم, كأمو حنتمة  (.ىو أمَت ا١تؤمنُت عمرٓ)

عاـ الفيل بثالث عشرة سنة, ككاف من أشراؼ قريش, أسلم؛ بعد  بنت ىاشم بن ا١تغَتة. كيًلدى 
ككاف إسالمو ًعزان ظهر بو اإلسالـ. توذل ا٠تالفة بعد أيب بكر  مها,فشهد بدران, كبيعة الرضواف, كغَت 

 الصديق؛ فمص ر األمصار, كفتح الفتوح؛ ففتح العراؽ, كالشاـ, كمصر, كبالد فارس, كغَتىا. قيًتلى 
 ,ُُْْ/ّ) :: االستيعابُب ترٚتتو ينظركعمره ثالث كستُت سنة. سنة ثالث كعشرين, 

 (.ِٕٓٓ, رقم:ْْٖ/ْ) :(, كاإلصابةَّّٖ, رقم:ُّٕ/ْ) :(, كأسد الغابةُٖٕٖرقم:
 مصنفو ُب شيبة أيب ابن(,ك ِّّْ):رقم حديث(َِّ ص/ُ): مصنفو ُب الرزاؽ عبدأخرجو  (.ٔ)

 (.ُِٖٓ):رقم حديث (ِْٔ/ُ) :ربلالك سننو ُب البيهقيك  (,ُٖٗٔ ):رقم حديث (ْٖٔ/ُ)
  .(ٕٗ/ ّ) :اجملموع شرح ا١تهذبكصحح النوكم إسناده. 
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  (3)]ون  صح أى ] ون  بأى  (2)لو (1)سنوم, كرد االلوجب حضور اٞتماعة فى ذ  أى  لو و ن  كألى 
على أف [,الذين أذف ٢تم كانوا حاضرين معو , ييرد بأف اٞتماعة(4)«أذف ُب بعض أسفاره»

 .(6)(5)[أخرليو أمر كما ُب ركاية معٌت أذف ف
؛ ثالثه  قوؿه  التفصيلى  ف  ؛ ألى (7)مة أـ الفرؽ عند النوكم بُت أف يقـو ْتقوؽ اإلما كال 
 .فيها (8)فصو  تي  فٍ , كإً مظنة للتقصَتك  ,ا ٠تطرىا كانت سببان للضمافهن  كألى 

, ؛ ١تا تقررمطلقان أم أفضل  ]/ب ُْ[ أهنا (10)((اٟتاكم)), كتبعو (9)كصحح الرافعي 
  .(12)ذرعي, كاأل(11)كتبعو السبكي, ده ٔتا إذا قاـ ْتقوقهاان ١تن قي  خالف
 

                                                 

 (.ِْٔ/ِينظر: ا١تهمات )( ُ)
 من )ح(.  ساقط ((لو))قولو (. ِ)
 ., كا١تثبت من بقية النسخساقط من األصل ((صح أنو))قولو (. ّ)
, (ِِٓ/ُابن أيب شيبو: )( ,ك ْٖٔ/ُ: )( , كعبدالرزاؽ ُب مصنفوّّْ/ُركاه البيهقي )(. ْ)

  (.ٕٗ/ّ) :كصححو النوكم ُب اجملموع
أخرجو أٛتد ُب ا١تسند من قاؿ ابن حجر: , لكن ُب اٟتديث السابق أنو أذف(. كقع عند الًتمذم ٓ)

فأذ ف؛ فظهر بذلك أف من أطلق أنو أذف  الطريق الذم أخرجو الًتمذم؛ فقاؿ فيو: فأمر بالالن 
: أعطى ا٠تليفة فالنان كذا ككذا, كالذم يباشر األعطية ىو ا٠تازف مثالن؛ ٕتو زى ُب ذلك؛ كما يقاؿ

 .)ّّٗ/ِ) :اٞتواىر كالدرر ُب ترٚتة شيخ اإلسالـ ابن حجر. فيكوف معٌت "أذ ف" أمر باألذاف
 . زيادة من )ح( , ك)ظ( ((كاية أخرلعلى أف معٌت أذف فيو أمر كما ُب ر )) قولو(. ٔ)
  .(َِْ/ ُ) :ة ا١تفتُتركضة الطالبُت كعمد (.ٕ)
 .((تصٌور))ُب )ـ(  ((تصٌوف))(.  قولو ٖ)
  .(ِِْ/ ُ): العزيز (.ٗ)
  .(ُٓٓ ص:) الصغَت للقزكيٍتاٟتاكم  (.َُ)
 (.ِٕٔاالبتهاج ُب شرح ا١تنهاج )ص/ ينظر: (.ُُ)
 (.ٖٕٓينظر النقل عن األذرعي ُب اإلسعاد )ص/ (.ُِ)
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, (1)«أكربكميؤمكم لأحدكم ك ليؤذف لكم » :حديث الصحيحُت كأقول ما استندكا إليو
ر, فطلب من كل أحد كمزيد تبص ال حيتاج ُب صحتو إذل كثَت شركط كجياب عنو بأف األذاف

, كإيقاعها على الوجو شركطها حكاـأعلى ؛ لقدرتو كرباألمن  , فطلبتٓتالؼ اإلمامة
 .اجملزم
السنة قد  ف  ؛ ألى كاٞتماعة فرض كفاية و عنده سنةن  مع أى  (2)ح النوكم األذافا رجمن  كإً  

, وحية اإلمامة ليس من جهة اٞتماعةمرج (4)ف  على أى  (3)تفضل الفرض كرد السالـ مع ابتدئو
؛ (5)]باإلماـ[يضان فاٞتماعة ليست خاصة ة التقصَت, كأظن  بل من جهة خصوص كوهنا م

ال  (9)نوأك , (8)/قالو النوكم (7)ما (6), فقد اتضح بذلك كا١تأمـو ألهنا قدر مشًتؾ بُت اإلماـ
  .مردكد كإف ارتضاه, (10)عن اإلماـ ((اإلسعاد))ُب  ما ف  كإً , ناقض على طريقتوت

                                                 

(, كمسلم  ُٖٔ, ص ِٖٔالسفر مؤذف كاحد, برقم ) ركاه البخارم ُب باب من قاؿ ليؤذف ُب (.ُ)
 (.ُُٓص  ْٕٔ, )برقم ُب باب من أحق باإلمامة

 .(َِْ/ ُ) :ركضة الطالبُت كعمدة ا١تفتُت (.ِ)
 م:لماكردلالكبَت  ماٟتاك , ك (ُّٖ/ ْ) :أسٌت ا١تطالبابتداء السالـ سنة, كرده كاجب. ينظر: (. ّ)

(ٗ /ُِّّ).  
 )ـ(. ساقط من((أف))(.  قولو ْ)
 كا١تثبت من بقية النسخ.  ((ُب األصل ))اإلمامة ((اإلماـ))قولو (. ٓ)
 ساقط من )ـ( . ((بذلك))(.  قولو ٔ)
 . ((ٔتا))ُب )ـ(   ((ما))(.  قولو ٕ)
  )ح(/ب من َٗهناية لوح  ((النوكم))(.  قولو ٖ)
 . ((ُب )ـ( ))ىو إنو ((إنو))(.  قولو ٗ)
قد ك ) , كلعل ا١تؤلف يريد األـ قاؿ ُب اإلسعاد:((عن ا٠تادـ))ية النسخ ُب بق ((ـعن اإلما))(.  قولو َُ)

, ىو ظاىر نص  الش افعي ك  رج ح الس بكي كاألذرعي ما جرل عليو الر افعي من أفضلية اإلمامة.
ـ , ك ))قاؿ:  -قب نص و على كراىة اإلمامةع-فيمن قاـ ْتقوقها, فًإن و  , كيػي أى  انبغىإذا أ ؤىد مى ٍف يت قيى

 (.ٖٕٓ( االسعاد )ص/ ((ما عليو ُب اإلمامة, فًإٍف فعل, رجوت أىٍف يكوف أحسن حاالن من غَته
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 (4)عنو كإف دل يظهر لو (3), فال معدؿح فيما قالوصري (2)((األـ))ُب  /(1)كنص الشافعي 
  ؟فكيف كقد ظهر ؛دليل
, ك للضماف؛ كأكره اإلمامة (5)«اللهم اغفر للمؤذنُت»؛ ٟتديث كأحب األذف :لفظوك 

يكوف  فٍ رجوت أى : قاـ ْتقوقها فعل أم فٍ فإً  ]/ أُٓ[: , ٍب قاؿفيها على اإلماـ (6)/ما
 .بعده (7)كالموك  كالمو ىذا,؛ بدليل صدر  ذفا١تؤ : غَت , أمأحسن حاالن من غَته

  .(8)مع بينهما؛ ٟتديث حسن فيو, كاإلمامة اٞتللمتأىل لألذاف ن  سى كيي    
 (10)]حسبوأ[: كال بقولو , رده األذرعي؛ ٟتديث فيوه كوف اإلماـ مؤذنان يكر  (9):كقوؿ ٚتع

 .(11)ثبت
                                                 

  .)ـ(/ أ من ُّٗهناية لوح  ((الشافعي ))(. قولو ُ)
  (ُٖٔ/ ُ) :األـ للشافعي(.  ِ)
 . ((ُب )ـ( ))فال يعدؿ ((فال معدؿ )) (.  قولوّ)
 ساقط من )ح( . ((لو))قولو (. ْ)
كقاؿ عنو  .(ْٗٓ/ُٓ) :( , كالطرباين ُب معجمؤُ/ّ)  :أخرجو ابن خزديو ُب صحيحو (.ٓ)

 (.ٖٓ/ُ) :صحيح الًتغيب كالًتىيب ينظر:األلباين صحيح , 
 . )ظ( نسخة /أ منِٖهناية لوح   ((ماك ))(.  قولو ٔ)
  .(ُٖٔ/ ُ) :األـ للشافعيينظر:  . ((ككالـ))ُب )ـ(  ((ككالمو))(.  قولو ٕ)
ُب مسَت فانتهوا إذل مضيق  أهنم " كانوا مع النيب   يعلى بن مرة الصحايبشَت إذل حديث ي(. ٖ)

كىو على   بلة من أسفل منهم فأذف رسوؿ اهللكحضرت الصالة فمطرت السماء من فوقهم كال
. ركاه جيعل السجود أخفض من الركوع" راحلتو كأقاـ فتقدـ على راحلتو فصلى هبم يومئ إدياء

, كقاؿ باب ما جاء ُب الصالة على الدابة ُب الطُت كا١تطر( ُُْ) (ّّٓ/ ُ) و:سنن ُبالًتمذم 
  .(َُٔ/ ّ) :اجملموع شرح ا١تهذب. ((ركاه الًتمذم بإسناد جيد))النوكم: 

  .(ٕٗ/ ّ) :اجملموع شرح ا١تهذب. ينظر: بو ٤تمد اٞتويٍت كالبغوممنهم: أ (.ٗ)
 كا١تثبت من بقية النسخ. ((احسنو))ُب األصل  ((احسبو))(.  قولو َُ)
السنن ُب  " هنى أف يكوف اإلماـ مؤذنا " ركاه البيهقي أف النيب  جابر يشَت إذل حديث (. ُُ)

فيو يعلى بن ىالؿ الطحاف قاؿ ابن عيينة ". ك ىو ضعيف" :كقاؿ (,ُِٖٖ ) (ّّْ/ ُ): الكربل
 .(َِْمعرفة التذكرة البن طاىر ا١تقدسي )ص: ينظر:  .ىو كذاب
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١تا على الكفاية أيضان؛  (ة  ام  ق  إ  ) (2)ن  سي , على الكفاية كما مر   أذافه  (1)ن  كما سي   (و)  
 .(4), ٓتالؼ األذاف كما مر  تئكلو مع توارل الفوا, لكل مكتوبة ن  سى , لكنها تي (3)مر  

؛ فطلبت منهما كالرجاؿ, ٓتالؼ األذاف, ا الستفتاح الصالةهن  كخنثى؛ ألى  (ىث  ن   أل  )ك
  .(6)للفتنة كما مر   (5)الحتياجو لرفع الصوت ا١تؤدم

ذاف , كىي كاألللرجاؿ ما ُب أذاهنما ٢تم ٦تا مر  ا٠تنثى ك  ,يكوف ُب إقامة ا١ترأة فٍ أى  نبغيكي
ذكرمها ُب األذاف  (8), كاكتفى بفهمهما من(7)كالتمييز كما ُب أصلو, ُب اشًتاط اإلسالـ

  كما قدمت التنبيو على أكثره.   (10)لسننمن الشركط كا (9) كُب غَت ذلك, باألكذل
: مسرعان , أمكلماهتا (جا  ر  د  م  ) , أك غَته أف يأٌب باإلقامة حاؿ كونوذكران للمقيم  ن  سى يي ك 

 مراألمن  ؛ ١تا صح  (11)الطي ٍب استعَت إلدخاؿ بعض الكلمات ُب بعض :اإلدراج إذ ؛هبا
  لوركد ذلك (ىاد  ر  ف   ) معظم كلماهتاكوف كحاؿ  , ]/بُٓ[ مع ذكر حكمتو, (12)ر  بو كما مى 

 
 

                                                 

 .((يسن)), ك)ظ(  ُب )ح( ((سينى )).  قولو (ُ)
  .((تسن))ُب )ظ(  ((سينى ))(.  قولو ِ)
  ساقط من  )ظ(. ((١تا مر))(.  قولو ّ)
 (.َُٖينظر: الصفحة )(.  ْ)
  .((ا١تؤذف))ُب )ح(   ((ا١تؤدم))(.  قولو ٓ)
 (.َُٓينظر: الصفحة )(.  ٔ)
 (.ُٓٓ)صللقزكيٍت اٟتاكم الصغَت  :نظري فرض()كأف يقيم مسلم ٦تيز لل قاؿ ُب أصل اإلرشاد:(. ٕ)
  .((عن))ُب )ـ(  ((من))(.  قولو ٖ)
  .((ُب غَته))ُب )ـ(  ((غَت ذلك))(.  قولو ٗ)
 ُب نسخة )ـ(. ((سهو))ىنا زيادة قولو (.  َُ)
 (.ّٓ/ُ(, كٖترير الفاظ التنبيو: )ُُٖ/ّ: ) (, كاجملموعُِْ/ُ) : : العزيزينظر(.  ُُ)
 (.ُِٓصفحة: )ينظر: ال(.  ُِ)
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عند الًتمذم من قوؿ أيب  ح  على ما ص (3)فقدما ,كبالؿ ,(2)بن زيد عبد اهلل (1)ُب خربم
  .(4)«عشرة كلمة اإلقامة سبع  علمٍت رسوؿ اهلل»: ٤تذكرة
تباع لال؛ (5)ا فمثٌتكآخرى ا٢تكالتكبَت أك  , , أما لفظ اإلقامةكأشهر منهما أصح   كالن   ف  ألى 
 .صود فثٍت اعتناءن بوبا١تق حي ا١تصر  اإلقامة ىو  لفظ ف  ؛ كألى (6)أيضان 
للمسجد مؤذناف؛ تأسيان بفعلو  ن  سى يي ك    

 يندب أف يزاد عليهما بقدر اٟتاجة, ك (7)
: (9), كقاؿ الرافعيككثَتين, (8)ة كما نقلو النوكم عن النصيتقيد بأربع كال ,كا١تصلحة

 (11)و كاف/ن  جياب بأى , ك ا٠تلفاء الراشدين دل يزيدكا عليو ف  ألى ؛ يزاد على أربعة ال  أى  (10)]حباأل[
 .؛ للتأسي السابقكحيث زاد فالشفع أكذل من الوتر, اٟتاجةقدر 
؛ : اتسع لذلكأم (و س ع   ت  ق  و  ب  )تعددكا ٔتسجد كاحد ُب أذاهنم  (ون  ن  ذ  ؤ  م   (12)ب  وي رت  ) 

 ؛و خالؼ ا١تنقوؿ, كال يتأخر بعضهم عن بعضن  لغ ُب اإلعالـ, كال يؤذنوا معان؛ ألى و أبن  ألى 
                                                 

  .((خرب))ُب )ح(  ((خربم))(.  قولو ُ)
عبد اهلل بن زيد بن عبد ربو بن ثعلبة بن زيد األنصارم ا٠تزرجي اٟتارثي. شهد العقة كبدران  :ىو(. ِ)

تُت نمسجده. توُب ى با١تدينة سنة اث  كأحدان, ككانت رؤيتو لألذاف ُب السنة األكذل بعد بنائو
 .(ِٖٔ/ُ) :, كهتذيب األٝتاء(ُّٗ/ّ) :يعاباالست ينظر:كثالثُت. 

  .((مقدما))ُب )ـ(  ((فقدما))(.  قولو ّ)
 ( كقاؿ حديث حسن صحيح.َِٖسننو )صركاه الًتمذم ُب (. ْ)
  .((مثٌت))ُب )ح(  ((فمثٌت))(.  قولو ٓ)
 :صحيح أيب داكد. كصححو األلباين ُب باب كيف األذاف (ْٗٗ)( ُّٓ/ ُ) :سنن أيب داكد (.ٔ)

(ِ /َْٔ).  
.  اٗتذ رسوؿ اهلل  (.ٕ) باب أذاف ( ُٕٔ)( ِٗ/ ِ): صحيح البخارممؤذنُت بالال كابن أـ مكتـو

 .األعمى إذا كاف لو من خيربه
  .(َِٔ/ ُ) :(.  ركضة الطالبُت كعمدة ا١تفتُتٖ)
  .(ُٗٗ/ ّللرافعي ) العزيزينظر: (.  ٗ)
 .(ِْٓ/ ُ): العزيزمن بقية النسخ كىو ما ُب كا١تثبت  ((أحب))ُب األصل   ((األحب))(.  قولو َُ)
  )ـ( /ب منُّٗهناية لوح  ((كاف))(.  قولو ُُ)
  .((كيًتتب)), كُب )ـ(  ((كترتب))ُب )ظ(   ((كيرتب))(.  قولو ُِ)
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تنازعوا فيمن  فٍ , فإً ىذا أكؿ الوقت ف  أى  رى , كلئال يظن من ٝتع اآلخً ؿ الوقتلئال يذىب أك 
 .(1)يبدأ منهم فالقرعة

؛ م ُب األذاف الذم بُت يدم ا٠تطيباجتماعه ن  سى و يي ن  عن النص أى  (2)سنومإلكنقل ا 
 ُب جوانبو, ا١تسجد تفرقواكىربي   فٍ ا إذا ضاؽ الوقت فإً م  , أى يطولوا على اٟتاضرين ]/ أُٔ[لئال 

 فٍ إً بعضهم بالقرعة  فى ذ  أى , لذلكأدل اجتماعهم  فٍ فإً , (4)ال هتويشحيث  (3) اجتمعواال  كإً 
 .تنازعوا

 فٍ , فإً (5)« فهو يقيم فى ذ  كمن أى » :من قولو  ١تا صح  ؛ ندبان ا١تؤذف دكف غَته  (يم  ق  ي  و  ) 
 .(6)فى ذ  , كقد أى لو كالية األذاف كاإلقامة ف  أخر أذانو؛ ألى ت فٍ كإً , منهم (ب  ات  ر  )أقاـ  ٚتاعةه  فى ذ  أى 

 .لسبقو؛ (ل  و  أ  ) أقاـ, أك كانوا كلهم راتبُت, دل يكن راتب فٍ إً  (م  ث  ) 
  

 
 
 
 

                                                 

كا١تقارعة: ا١تسامهة,  ,القرعة السهمةكالقرعة ُب اللغة:  .((ُب )ح( ))بالقرعة (())فالقرعة(.  قولو ُ)
أم أصابتو القرعة دكين.  :كتقارعوا كقارعت بينهم كأقرعت كقارعت فالنا فقرعتو أقرعو اقًتع القـوك 

  .(ِِٔ/ ٖ) :لساف العرب, ك (ُٖ/ ْ): ا١تخصص البن سيده كا١تسامهة ا١تقارعة.
 (.ْْٕ/ِا١تهمات: ) ينظر:(.  ِ)
  ساقط من )ـ( . ((اجتمعوا))(.  قولو ّ)
  .((هوشال ي))ُب )ح(  ((ال هتويش))(.  قولو ْ)
, كقاؿ: إمنا باب ما جاء أف من أذف فهو يقيم( ّّٖ/ُ( )ُٗٗأخرجو الًتمذم ُب سننو: )(. ٓ)

 نعرفو من حديث اإلفريقي كىو ضعيف.
  ساقط من )ظ(. ((كاإلقامة , كقد أذف)) (.  قولؤ)
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أقاـ غَت  فٍ فإً  ,من خرجت قرعتو (1)]ـقد  ي[ك, بينهم  (ع  ر  ق  ي   ) كتنازعوا, أذنوا معان  فٍ إً  (م  ث  )
 . (3)األكذل, كيعتد بو (2)فخالؼ/ ,هال  الصور كي ُب  ـى دً من قي 

دل يكف زيد  فٍ , فإً تباعان ١تا درج عليو السلفاكفى؛   فٍ إً  كاحد على مقيم ادي زى كال يػي    
 (6)من ر  ؛ ألنو ا١تأثور ُب ا١تقيم نظَت ما مى رعاية الوتر ىنا (5)يسنكىل [, (4)ْتسب اٟتاجة

لغة ُب اٞتهر, الزيادة ىنا تؤدم للمبا ف  فإً  ؽر  رعاية الشفع ُب األذاف؛ ألنو ا١تأثور فيو, أك يف
  .(7)], ككالمهم إذل الفرؽ أميل٤تل نظر كىي غَت سنة ىنا, كسنة ٍبى  

بنظر  (8)و منوطن  فإً  (ان  ذ  األ   ل   ,ام  م  اإل   ر  ظ  ن  ب  ) كقتها منوط :أم ,اإلقامة :أم (ي  و ى  )
أملك باألذاف  (9)ا١تؤذف» من قولو  ؛ ١تا صح  ال حيتاج فيو إذل مراجعة اإلماـ, ا١تؤذف

, (12)بنظر الراصد لو, كىو ا١تؤذف/ (11), فيتعلقكألنو لبياف الوقت ؛(10)«كاإلماـ أملك باإلقامة
 .إال بإشارتو (13)كىي للقياـ إذل الصالة فال تقاـ

                                                 

  .((تقدـ))ُب األصل  ((يقدـ))(.  قولو ُ)
  )ح( /أ منُٗهناية لوح  ((فخالؼ))(.  قولو ِ)
 .(َِٔ/ ُ) :ركضة الطالبُت كعمدة ا١تفتُت .(ََِ/ ّ): العزيزك  ينظر:(.  ّ)
  . ((للحاجة))ُب )ظ(   ((اٟتاجة))(.  قولو ْ)
  . ((تسن ))ُب )ح(  ((يسن))(.  قولو ٓ)
  ساقط من )ظ( . ((من))(.  قولو ٔ)
  .دة من بقية النسخزيا (ككالمو إذل الفرؽ أميل  -إذل -ىل يسن رعاية الوتر  )من قولو (.  ٕ)
 ساقط من )ـ(. ((منوط))قولو (. ٖ)
  ساقط من )ـ(. ((ا١تؤذف))قولو (.  ٗ)
( , كقاؿ ُُِِبرقم  ُٗ/ِ(, كاليهقي ُب سننو )َِِبرقم ُّٗ/ُركاه الًتمذم ُب سننو )(.  َُ)

لسلة سكقاؿ األلباين ُب  ن أيب ىريرة مرفوعان كليس ٔتحفوظ.ركم عن شريك عن األعمش ع
 ."فهو صحيح موقوفان على علي" :(ََِ/ َُ): يث الضعيفة كا١توضوعةاألحاد

  ساقط من )ـ( . ((فيتعلق))قولو (.  ُُ)
  .)ظ(/ب من ِٖهناية لوح  ((ا١تؤذف))(.  قولو ُِ)
  .((يقاـ))ُب )ـ(  ((تقاـ))(.  قولو ُّ)
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   . (2)أجزأت (1)فإف أقيمت بغَت إشارتو 
كحده   (3)لى عً ككتر في , ]/بُٔ[كتراكيح, ,  كعيد فيومشركعة  (ل  ف  ن    اعة  م  ج  ل   ىاد  ن  ي   و  ) 

 (ة  ع  ام  ة  ج  ل  الص  ) ,لو ٢تا نداءه  النداءى  ف  ؛ فإً عقبها لى عً ٓتالؼ ما إذا في , كما ىو ظاىر
أحدمها  (5)فع/, كر رفعهما على االبتداء كا٠ترب, ك كالثاين باٟتالية (4)بنصبهما األكؿ باإلغراء

, كاٟتالية ُب ء ُب األكؿ, كنصب اآلخر على اإلغراوو مبتدأ حذؼ خربه أك عكسن  أى  (6)على
 ., كقيس بو الباقي(8)؛ لوركد ذلك ُب الصحيحُت ُب كسوؼ الشمس(7)]الثاين[

, ((ىلموا إذل الصالة)) (11)(10) ٟتق بو األذرعيأك  (9)ككالصالة جامعة, الصالة كما ُب األـ 
  .((الصالة رٛتكم اهلل))أك 

 
 

                                                 

  .((إشارت))ُب )ـ(   ((إشارتو))قولو  (.  ُ)
  .(َٖ/ ّ) :اجملموع شرح ا١تهذب, ك (َِْ/ ّ): العزيزينظر: (.  ِ)
  .((فعلو))ُب )ـ(    ((فيعل))قولو (.  ّ)
 (.ُّّ/ّ) : اء الس الكيض ينظراإلغراء ىو تنبيو ا١تخاطب على أمر ٤تمود ليفعلو. (.  ْ)
  .)ـ( / أ منَُْهناية لوح   ((فعكر ))(.  قولو ٓ)
  ساقط من )ح(. ((على))(.  قولو ٔ)
  .((الثانية))ُب األصل   ((الثاين))قولو  (.  ٕ)
فبعث  ,أىف  الش مس خسفت على عهد الن يب »: في الص حيحُت عن عائشػة ف يشَت ١تا(. ٖ)

ركاه البخارم كتاب الكسوؼ, باب: اٞتهر بالقراءة ُب الكسوؼ  «جامعةن  مناديان الص الةى 
 .(َُٗ) (َِٔ/ِ) :, كمسلم كتاب الكسوؼ, باب: صالة الكسوؼ(َُٔٔ( )ْٗٓ/ِ)

  .(ِٗٔ/ ُ) :األـ للشافعيينظر: (.  ٗ)
  (.ساقط من )ح( , ك )ظ ((كما ُب األـ , كاٟتق هبل األذرعي))(.  قولو َُ)
 (.ُِّ/ُقوت احملتاج ُب شرح ا١تنهاج ) :ينظر(.  ُُ)
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, ك٤تلو عند الصالة كاإلقامة كما ىو ((حي على الصالة)) (3)كراىة (2)]غَته[ (1)كْتث
 .(4)((األذكار))عبارة  ظاىر
 .كيتجو ندبو عند دخوؿ الوقت؛ ليكوف سببان الجتماع الناس 
اليت تسن فيها  (6), أكلنافلة اليت ال تسن اٞتماعة فيهاا, ((نفل (5)ماعةٞت)) :كخرج بقولو 

, فال حاجة ٢تا حاضركف (8)ا١تشيعُت ف  ألى ؛ (7)]اٞتنازة[ة , كصاليت فرادل, كا١تنذكرةل  إذا صي 
 .(9)مهمإلعال
 .(11)((متطهر))؛ للخربين السابقُت عند قولو: (10)معوأم  (ث  د  ح  ب  )األذاف  (ه  ر  ك  و  ) 
 .ضعيف ,يكره (12)كقوؿ ابن الرفعة, كال يكره أذاف ا١تتيمم 
انتظره  فٍ فإً  ,الصالة ا تعقبهاهن  ألى  ؛أشد منها للمؤذف (يم  ق  م  ل  ) الكراىة مع اٟتدث (و) 

 .بو الظنوف ]/إُٔ [تاءس ال  القـو ليتطهر شق عليهم, كإً 
 
 

                                                 

 ساقط من)ح( , ك)ظ(.  ((كْتث ))قولو (.  ُ)
  زيادة من )ـ( . ((غَته))قولو  (.  ِ)
  .((يكره ))ُب)ح( , ك)ظ( ((كراىة))(.  قولو ّ)
  .(ّٓ)ص:  :األذكار للنوكم (. ْ)
  .((اٞتماعة))ُب )ـ(  ((ٞتماعة))قولو  (.  ٓ)
 .((ك))ُب )ح( , ك)ظ(  ((أك))(.  قولو ٔ)
  كا١تثبت من بقية النسخ.’ ((اٞتماعة))ُب األصل   ((اٞتنازة))قولو  (.  ٕ)
  .((ا١تشيعوف))ُب )ـ(  ((ا١تشيعُت))قولو (.  ٖ)
  .(ٕٕ/ّ) :اجملموع, ك (ُْ/ ِ) :اٟتاكم ُب فقو الشافعيينظر:  (.ٗ)
  .(ُِٗ/ ُ) أسٌت ا١تطالبينظر:  (َُ)
  (. َُِكسبق ٗترجيو )ص:  ((الى يػيؤىذ في ًإال  ميتػىوىض ئه ))قولو:  يشَت إذل(. ُُ)
  .(ُْٕ/ ِ) :كفاية النبيو ُب شرح التنبيوينظر:  (.  ُِ)
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مع اٟتدث؛  (2)]فيو[ (1)منها (د  ش  أ  )معهما  :أم (ة  اب  ن  ج  ب  )الكراىة ُب كل منهما ( و) 
 .قا كما أفهمو كالمو السابف هباكاإلقامة ّتنابة أشد من األذ, اٞتنابة أغلظ ف  ألى 

, كىو قضية كالـ (3)اٟتدث ُب اإلقامة أشد من اٞتنابة ُب األذاف ف  كقضية كالـ أصلو أى  
أخذ ما ْتثو من تساكيهما من تنظَت  (6)سنومإلا ف  أى كك, كلو كجو, (5)أيضان  (4)الشيخُت

  .(10)((اٟتاكم))فيما اقتضتو عبارة  (9)(8)القونوم (7)شيخو
 ,ىة معهما أشد منها معهاافتكوف الكر  ,من اٞتنابة كالنفاس أغلظ, اٟتيض  أف (11)كمر  
 . (12)الزركشي كغَته حى كبو صر  

 
 
 
 

                                                 

  من )ح(. ساقط ((منها))(.  قولو ُ)
 كا١تثبت من بقية النسخساقط من األصل   ((فيو))قولو (.  ِ)
  (.ُٓٓاٟتاكم الصغَت )ص ينظر:(.  ّ)
 .(َُْ/ ّ) :اجملموع شرح ا١تهذبك , (َِْ/ ُ) :العزيزينظر: (. ْ)
  ساقط من )ظ(. ((أيضان ))(.  قولو ٓ)
 (َِٗ)ص/ كاُب احملتاج( ٔ)
  .((شيخنا))ُب )ح(   ((شيخو))(.  قولو ٕ)
, انتقل إذل القاىرة, فتصوؼ, , من فقهاء الشافعيةعلي بن إٝتاعيل بن يوسف القونوم ىو: (.ٖ)

, من قِٕٗأقاـ بدمشق إذل أف توُب سنة , ففقو, ٍب كرل قضاء الشاـ, كالكتلقى علـو األدب
: بشذرات الذى ينظر: و , كاالبتهاج ُب انتخاب ا١تنهاج.مؤلفاتو: شرح اٟتاكم الصغَت ُب الفق

  (.ُِّ/َُبقات الشافعية للسبكي: ), كط(ُٖٓ/ٖ)
  .(ِٕٔشرح اٟتاكم الصغَت للقونوم )ص: ينظر:(.  ٗ)
 (ُْٓ)ص/للقزكيٍت الصغَت (.  اٟتاكم َُ)
  ساقط من )ح(. ((مر))(.  قولو ُُ)
 (.ٗٗ/ُالديباج ُب توضيح ا١تنهاج ) ينظر:(.  ُِ)
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 : (1)فروع
 ؛بصوت (2)كيفرد كل كلمة غَتمها ,جيمع ا١تؤذف كل تكبَتتُت بنفس كاحد فٍ يسن أى 

 ,فيفردىا بصوت, األخَتة (3), كُب اإلقامة جيمع كل كلمتُت فتبقىلطو٢تما ٓتالؼ التكبَت
 .(5)ها مع ما قبلهايضم (4)ون  ن ْتث أى خالفان ١ت

, أك قاؿ اهلل فكدل يشتبو باألذا, (7)غَت ذلك أك, أجنبيان  ا١تقيم ذكران  (6)أك, كلو زاد ا١تؤذف 
 .(9)ذلك ال خيل باإلعالـ ف  ألى ؛ أك لقن كلماتو دل يضر, (8)]األكرب[

على ما  (11)أك فتح, يفعل ضمدل  فٍ فإً  ,األكذل اككذ, التكبَتة الثانية (10)كالسنة تسكُت راء
أذاهنم كمد مهزة  لي طً بٍ للمؤذنُت من أغالط تػي  ما يقع مع (12)/((بشرل الكرًن))بينتو ُب فيو ٦تا 

كعدـ النطق هباء , كالفالح, كمهزتو, كألف اهلل, كالصالة, كرباء أكب, شهدأ ]/بُٕ[
 .الصالة, كغَت ذلك

 

                                                 

  .((فرع))ُب )ح( , ك)ـ(  ((فركع))قولو  (.  ُ)
  .((غَتىا))ُب )ح(  ((غَتمها))(.  قولو ِ)
 .((كيبقى))ُب )ظ(  ((فتبقى))(.  قولو ّ)
 .((أف))ُب )ـ(  ((أنو))(.  قولو ْ)
  .(َُْ/ ُ) :اإلقناع ُب حل ألفاظ أيب شجاع, ك (ُِٕ/ ُ) :أسٌت ا١تطالبينظر: (.  ٓ)
 .((ك))ُب )ح(  ((أك)) (.  قولؤ)
 .((أك غَت ذكر))  ُب )ظ(  ((أك غَت ذلك))(.  قولو  ٕ)
  كا١تثبت من بقية النسخ. ((أكرب))ُب األصل   ((األكرب))قولو (.  ٖ)
  .(ُّٕ/ ُ) :ركضة الطالبُتك  ,(ّٗ/ ّ) :اجملموع ينظر:(.  ٗ)
 ساقط من )ح(. ((راء))(.  قولو َُ)
١تندكب , ُب )ـ(  ))كيضم التكبَتة األكذل إف دل يفعل ا ((إذل  أك فتح -كالسنة تسكُت ))قولو (. ُُ)

  .((كىو تسكينها, كيسكن الثانية 
 )ـ(.  /ب من  َُْهناية لوح   ((الكرًن))(.  قولو ُِ)
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, أدل ذلك لتغيَت معٌت فٍ ىو ظاىر إً ك ,  األذافو حيـر تلحُتن  بأى  (1)ابن عبد السالـ حى كصر   
 .(2)أك إيهاـ ٤تذكر

 ال  إً , ىصل  ي فٍ كيكره ا٠تركج منو بعده قبل أى  ,يكوف األذاف بقرب ا١تسجد فٍ كيسن أى     
, و رٔتا غلط فيون  , كليس معو من يعرؼ الوقت؛ ألى (3)األعمى مؤذنان/ يكوف فٍ أى ك  ,لعذر

 .كالتحرم, لو بالسؤاؿأك  تو على الناس فضيلة كلتفوي
لنفسو  (6)فى ذ  أى  (5)فٍ فإً , (4), كىناؾ من حيسن العربية إف أذف ٞتماعةكال يصح بالعجمية 

 .(7)صح مطلقان 
 .(8)كا١ترأة لو أخف كراىةن من ترؾ غَتمها ,كترؾ ا١تسافر 
 

 

 

 

 

                                                 

لدمشقي, كا١تلقب بسلطاف العلماء, ىو: عبد العزيز بن عبد السالـ بن أيب القاسم السلمي ا(.  ُ)
توُب بالقاىرة  ,كغَتىا, كقواعد الشريعة, كالفتاكل من مؤلفاتو: شرح التنبيو, كاإل١تاـ ُب أدلة األحكاـ

  (.َِٖ/ٕ(, كالنجـو الزاىرة )َِٗ/ٖ: طبقات الشافعية للسبكي )ينظرق. َٔٔسنة 
 (.ٕٖفتاكل العز ابن عبد السالـ )ص:  ينظر: (.ِ)
 )ح(. /ب منُٗلوحهناية  ((مؤذنان ))(.  قولو ّ)
 .((٢تم))ُب)ح(  ((ٞتماعة))(.  قولو ْ)
  .((كإف))ُب )ـ(  ((فإف))قولو   (.ٓ)
 ساقط من )ح(. ((أذف)) (.  قولؤ)
 .((صح إف دل حيسنها , كإال فال))ُب )ح(    ((صح مطلقان ))(.  قولو  ٕ)

  .(َِٗ/ ُا١تفتُت ) كعمدةركضة الطالبُت ك , (ُِٕ/ ِ) :الكبَتم اٟتاك ظر: ين  (.ٖ)
  



 

 

 
 

 261 فصل يف االسمقبال                                                                                          تيمي اإلمداد شرح اإلرشاد البن حجر اهل

 :(2)فصل في االستقبال
﮲ چ  :كاألصل قولو تعاذل ، كما يأيت من األحاديث، (1) چ ھ  ے  ے ۓ  ۓ 

بينو  (6)ككاف ٬تعل الكعبة ،(5)كقيل برأيو، قيل بأمر (4)بيت ا١تقدس (3)]همر أ[ؿ أك   ككاف 
                      (8)فسأؿ جربيل، فلما ىاجر استدبرىا فشق عليو، (7)فيقف بُت اليمانيُت ،كبينو

                                                 

االستقباؿ: ضد االستدبار، كاستقبل الشيء كقابلو، حاذاه بوجهو، كأصلو: أم استقباؿ القبلة، ك (. ُ)
، كىي يف األصل: اٞتهة، ييقاؿ: )ليس كالقبلة: الناحية اليت يصلى ٨توىا ،من القيبيل: نقيض الدُّبير

 لفالف قبلة( أم: جهة، كٝتيت الكعبة قبلة؛ ألف ا١تصلي يػيٍقبل عليها يف صالتو، كتيقابلو. 
 (. ُّٔ/ّ) :اجملموعك (، ٣ٖٓٓتمل اللغة )ص  نظر:ي     

 .(ُْْ)سورة البقرة (. ِ)
  ، كا١تثبت من بقية النسخ.((مرة))يف األصل  ((أمره))قولو  (.ّ)
، كقبلة الشرائع ، كمهبط الوحي، كهبا ا١تشهورة اليت كانت ٤تل األنبياءا١تدينة  بيت ا١تقدس: (.ْ)

  (.ّٔ/ُ) :ا١تسجد األقصى. ينظر: آثار البالد كأخبار العباد
  (.ُْٔ/ِ) :ينظر: اٟتاكم الكبَت(.ٓ)
اـ. انظر : ٥تتار الكعبة: كل بناء مرتفع، كقيل كل بناءو مربع، كلذلك ٝتي هبا البيت اٟتر  (.ٔ)

  (.َِٕ/ُ) :الصحاح
٫تا الركن األسود كالركن الذم يليو، كىو ما يسمى اليماين ، كٝتي األسود ٯتانيان تغليبان كما يف (.ٕ)

األبوين، كالقمرين، كإال فاألسود ال يسمى عند االنفراد ٯتاين، كالياء يف آخره غَت مشددة ؛ لكوهنا 
( ، ُْ/ٗ) :(،  كشرح النوكم على مسلمَُٓ/ُ) :اظ التنبيوليست ياء النسب. انظر: ٖترير ألف

  (. ْٕكا١تطلب العارل شرح كسيط الغزارل )ص/ 
 :اسم ا١تلك ا١توكل بالوحي إذل األنبياء عليهم الصالة كالسالـ . انظر: احملكم كاحمليط األعظم(.ٖ)

 (،  مادة )ج ب ر ؿ(.ُْٖ/ِٖ) :( ، كتاج العركسٕٗٓ/ٕ)
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ى ركعتُت من كقد صل   ،اآلية (1)چ ہ ہ چ :فنزؿ، التحوؿ إليها وي رب   (2)/يسأؿ فٍ أى 
 .(5)(4)]فتحوؿ[ (3)الظهر

 .: كاملةأم للكعبة العصر يتٍ ل  ؿ صالة صي ك  أى  ف  أى  (6)كما يف البخارم
 ،(7)، أك سبعة عشر شهران حويل يف رجب بعد ا٢تجرة بستة عشرالت ]/ أُٖ[ككاف  
  .(8)غَت ذلك :كقيل

توجو فرضان كانت على ال (در  ق  )با١تد  (ن  آم  ) مصل   (الة  ص  ل  )بالبناء للمفعوؿ  (ط  ر  ش  )  
لتوجو : امصدر مضاؼ للمفعوؿ أم (20)(يت  الب   و  ج  و  ت   )  (9)١تا يأيت؛ رو ضى حى  ، أك نفلى الصالة

،، كىو الكعبةالبيت اٟتراـ إذل عُت بناءً 
 

كع ر » و ن  أى  ؛ ١تا صح  هتوفال يكفي التوجو ٞت 
                                                 

 /أ من )ظ( .ّٖهناية لوح  ((يسأؿ))قولو (. ُ)
  (.ُْْ)البقرة: سورة (.  ِ)
٨تو بيت ا١تقدس،  بن مالك قاؿ: انصرؼ رسوؿ اهلل لعلو يشَت إذل ما أخرجو البزار عن أنس  (.ّ)

 (.ُّٓٔ )(ُّٕ/ ُّ) :مسند البزار .بوجهو إذل الكعبة كىو يصلي الظهر كانصرؼ
  .من بقية النسخ، كا١تثبت ساقط من األصل ((فتحوؿ))قولو  (.ْ)
ڱ  ڱ  چ  ( عند ذكر سبب نزكؿ قولو تعاذل: ِٕ، ِٔ/ُ) :ينظر: أسباب النزكؿ للواحدم (.ٓ)

 . [ُْْ]البقرة:  چ ں  ں  ڻ  ڻ
 -كاف أكؿ ما قدـ ا١تدينة نزؿ على أجداده، أك قاؿ أخوالو الرباء أف النيب يشَت إذل حديث (. ٔ)

عشر شهرا، أك سبعة عشر شهرا، ككاف يعجبو أف  من األنصار كأنو صلى قبل بيت ا١تقدس ستة
كصلى معو قـو فخرج رجل ٦تن  ،كأنو صلى أكؿ صالة صالىا صالة العصر ،تكوف قبلتو قبل البيت

 صلى معو فمر على أىل مسجد كىم راكعوف ، فقاؿ : أشهد باهلل لقد صليت مع رسوؿ اهلل 
( يف كتاب بدء الوحي، باب الصالة َْ)( ُٕ/ ُ) و:صحيحيف  البخارم . اٟتديث ركاهقبل مكة

  من اإلٯتاف.
 من )ـ( ساقط ((شهران ))قولو (.ٕ)
 ،أك عشرة أشهر ،كركاية تسعة أشهرقيل ٙتانية عشر شهران، كيف ركاية شاذة ثالثة عشر شهران، (.ٖ)

 (.ٕ/ّ) :(، ككفاية النبيوٕٗ/ُ) :. انظر: فتح البارم البن حجركركاية سنتُت ،كركاية شهرين
  أم : ١تا يأيت من أدلة قريبان.(.ٗ)
  (.ْٗ(، منهاج الطالبُت )ص/ُُٗ/ِ) :(، اجملموعّٗ/ُ) :ينظر: األـ(.َُ)
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، (3)«(1)]يأصل  [ موينوا كما رأيتصلٌ »مع خرب  ،(2)«الكعبة، كقاؿ ىذه القبلة لً بي ركعتُت قػي 
ما استقبلك  :، كقيل(5)مقابلها :، قيل معناه(4)بضم القاؼ كا١توحدة، ك٬توز إسكاهنا :لبي كقػي 

 ركعتُت يف كجو ىكصل  » ,(8)عمركيؤيده ركاية ابن  ،(7)كا١تراد الثاين ،أم: كجهها (6)امنه
ا١تشركع  ف  كصريح يف أى ، كحصر القبلة فيها ظاىر ،فاإلشارة هبذه إذل العُت ،(20)(9)]»ةالكعب[

 .(21)/فحسب (22)استقباؿ عينها
 
 

                                                 

ۉ  ې  ې  چ  :(،كتاب الص الة، باب: قولو تعاذلّٖٗ)، رقم: (َُٓ/ُ) صحيح البخارم: (ُ)

: رقم ،ٖٔٗ/ِ) :مسلمصحيح ك  .، من حديث ابن عب اس ُِٓالبقرة:  چې   ېى  
 .تاب: اٟتج، باب: استحباب دخوؿ الكعبة للحاج كغَته من حديث أسامة (.كَُّّ)

   ساقط من األصل، كا١تثبت من بقية النسخ. ((أصلي))(.قولو ِ)
  (،كتاب األذاف، باب األذاف للمسافر إذا كانوا ٚتاعة. ُّٔ) (ُِٖ/ ُ) :(.صحيح البخارمّ)
  .(ُٗٗ/ ٣ْتمع ْتار األنوار )ينظر:  (ْ)
  .((مقابلتها))يف)ظ(   ((مقابلها))(.قولو ٓ)
  (.ِٕٕ/ُ) :(، كالغرر البهيةُّّ/ُ): (، كأسٌت ا١تطالبُُٗ/ُ) :ينظر: اجملموع(.ٔ)
 (.ِْٕ/ِ) :ا١تهمات لإلسنوم(، ك ُُٗ/ّ: )اجملموعينظر:  (.ٕ)
، عبد الرٛتن صحايب نشأ يف اإلسالـعبد اهلل بن عمر بن ا٠تطاب القرشي العدكم، أبو  :ىو (ٖ)

، كىو آخر من قّٕدرا لصغر سنو، تويف ٔتكة سنة كىو صغَت دل يبلغ اٟتلم، كدل يشهد ب أسلم
  (.ُٓٓ/ْ(، كاإلصابة: )ّّٔ/ّلغابة: )ػػ. ينظر : أسد امات هبا من الصحابة ػػ 

 ساقط من األصل، كا١تثبت من بقية النسخ. ((الكعبة))قولو (. ٗ)
 (.ٕٓ/ِ) :ركاه البخارم ،كتاب الصالة ، باب ما جاء يف التطوع مثٌت مثٌت(. َُ)
 (.ُُٗ(، كاإلسعاد )ص/َِٕ/ّ): (، كاجملموعُٕ/ِ) :ينظر: اٟتاكم(. ُُ)
 / أ من )ـ(. ُُْهناية لوح  ((فحسب))قولو  (. ُِ)
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ذم ىو أىم مقاصدىا، كجعلت جتماع الفكر ال  ا :ا١تعٌت يف تعُت جهة كاحدة للصالةك 
عل أىل  ٤تموؿه ، (1)«كا١تغرب قبلةما بُت ا١تشرؽ » (2)كخرب ،لشرفها؛ تلك اٞتهة جهة الكعبة

 .(6)على عمر (5)موقوؼه و ن  على أى  (4)(3)]داناىم[، كمن ا١تدينة
 :كقيل ارتفاعها، :لتكعبها أم؛ ، ككعبةي يقابلهاا١تصل   ف  ألى ؛ قبلة يتٍ كٝت   

 .(8)(7)]كاستدارهتا[
(9)(وعْرص ت  ) ذلإً  التوجو (أو)

دل يكن  فٍ إً ، ك (20)عند اهندامو كالعياذ باهلل تعاذل [/ بُٖ[ 
منهما  كالن   ف  ّتامع أى ، (22)على أعلى منو كأيب قبيس يقياسان على من يصل   ،فيها شاخصه 

 .(23)البيت اءً إذل ىو  (21)متوجوه 

                                                 

 الًتمذم.يف عليها   أقفكدل  )ح(، ك)ظ(. يف ((الًتمذم الذم صححو)) زيادة قولو:ىنا (. ُ)
، كصح حو كتاب إقامة الص الة، باب القبلة(،  َُُُ،( رقم: )ّْٓ/ُسنن ابن ماجة: )(. ِ)

 (.ِِٗ(، رقم: ) ِّْ/ُاأللباين يف اإلركاء: )
 .، كا١تثبت من بقية النسخ((ناداىم))  يف األصل  ((داناىم))قولو (. ّ)
 (.ُِٔ/ُ) :فتح اٞتواد(، ك ِٕٕ/ُ: )(، كالغرر البهيةُّّ/ُ) :ينظر: أسٌت ا١تطالب(. ْ)
 (.َِٖ/ّ) :: اجملموعينظر(. ٓ)
 ساقط من )ح( ، ك)ظ( . ((على انو موقوؼ على عمر))قولو (. ٔ)
 .، كا١تثبت من بقية النسخ((استدبارىا))يف األصل   ((كاستدارهتا))قولو (. ٕ)
 (.ُِٖ/ُ): ينظر: اٟتاكم الكبَت(. ٖ)
( ك العىٍرصىةي: كلُّ بقعة بُت الدُّكر كاسعةو ليس فيها بناء، كٕتمع على  (.ٗ) ( ك )عىرىصىاته )ًعرىاصه

(. انظر ا١تصباح ا١تنَت  (. ْٖٔ/ُ) :يط(، كالقاموس احملَِْ/ِ) :)أعراصه
 (.ُّٕ/ُ): (، كأسٌت ا١تطالبُٖٗ/ّ) :(، كاجملموعَِٖ/ِ) :ينظر : اٟتاكم(. َُ)
أبو قبيس: جبل ٔتكة مشرؼ على اٟتـر من الشرؽ، قيل ٝتي على رجل من مذحج؛ ألنو أكؿ (. ُُ)

 (.ِٕٕ(، كالقاموس احمليط )ص/ْٕٖ/ّ) :يو، ككاف يسمى األمُت. انظر: ا١تصباح ا١تنَتمن بٌت ف
 .((يتوجو))يف )ح(  ((متوجو))قولو  (. ُِ)
 (. ّّٓ/ُ) :(، كمغٍت احملتاجُّٕ/ُ) :(، كأسٌت ا١تطالبِْْ/ُ)  :ينظر: العزيز (. ُّ)
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و خرج فل، بو (3)هاتسامي (1)فٍ ّتميع بدنو بأى  :أم (و  ل  ك  ب  )ي ا١تصل   (2)وجو[ت[كالشرط  
إذ يقاؿ يف  ؛٤تاذاهتا بطلت الصالة (4)بقرهبا عن متد  ، أك بعض صف طويل ابدنوبعض 

يف الثانية ليسوا مستقبلُت  ُتالبعض ا٠تارج ف  ؛ كألى (5)األكذل ما استقبلها إ٪تا استقبلها بعضو
 .٢تا

 (9)(8)ا١تتورلك  ،(7)(6)الصباغكما حكى ابن  ،كغَتىم ا١تسجد بأخريات كال فرؽ بُت من 
  .االتفاؽ عليو

هم لو قربوا ا١تسجد ْتيث ٮترج بعض رى آخً  لو كقف صف  )): كبو يعلم ما يف قوؿ اإلماـ 
صالة من خرج عن  صحُّ تو ال ن  ، فإً ، ٓتالؼ ما لو قربواصالهتم تٍ عن السمت صح  

                                                 

 .سخ، كا١تثبت من بقية الن((بوجو))يف األصل   ((توجو))قولو  (. ُ)
 ساقط من)ح(. ((بأف))قولو  (. ِ)
السمت: الطريق، كالقصد، يقاؿ: الـز ٝتت الطريق يعٍت: قصده، كسامتو مسامتة إذا قابلو (. ّ)

 :(، كا١تعجم الوسيطِٕٖ/ُ) :ككازاه، كا١تراد موازاة الكعبة، أك عرصتها. انظر: الغرر البهية
 ( مادة )س ـ ت(.ْْٕ/ُ)

 .((من))يف )ح( (( عن))قولو  (. ْ)
 (.ٕٗٔ(، كاإلسعاد )ص/ِٖٕ/ُ) :ينظر: أسٌت ا١تطالب (. ٓ)
 فقيو كاف الصباغ، بابن ا١تعركؼ أٛتد، بن الواحد عبد بن ٤تمد بن السيد عبد نصر أبوىو:  (.ٔ)

" ك  ،"السادل كالطريق العادل تذكرة" ك الفقو، يف"  الشامل"  كتاب مصنفاتو كمن  كقتو، يف العراقُت
(، ِّ/ُٖ)  :نظر: سَت أعالـ النبالء. يببغداد ق(ْٕٕ) سنة تويف الفقو، ؿأصو  يف"  العدة

 (.ِِٓ /ُ) :شهبة يقاض البن الشافعية طبقاتك 
 (.ِٕٗ/ُ) :يف حواشي الشربيٍت ينظر: النقل عنو (. ٕ)
أخذ ، فقيو شافعي، أبو سعد بن أيب سعيد ا١تتورل، عبد الرٛتن بن مأموف بن علي بن إبراىيمىو:  (ٖ)

كلو كتاب التتمة على إبانة شيخو ، كالفوراين ،كأيب سهل أٛتد بن علي األبيوردم، لقاضي اٟتسُتعن ا
كمصنف يف أصوؿ  ،ككتاب يف ا٠تالؼ ،كلو ٥تتصر يف الفرائض، الفوراين كصل فيها إذل اٟتدكد كمات

، (َُٔ/ٓ)للسبكي:  طبقات الشافعيةق(. انظر: ْٖٕ)تويف سنة ، الدين على طريق األشعرم
  .(ِْٕ/ ُ) :طبقات الشافعية البن قاضى شهبةك 
 .(ُّْ، َّْتتمة اإلبانة للمتورل )ص/ (ٗ)
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 (3)ا١تتبع فيو ف  أى  (1)فتعُت   ،كالبعد قيقة احملاذاة ال ٗتتلف يف القربح ف  ، مع القطع بأى (2)السمت
 .(5)و الشيخافكسكت علي انتهى، .(4)((ةتا١تسامال حقيقة ، كالتسمية اإلطالؽحكم 

و مسامت ن  ر ا١تسجد يرل أى قف يف الصف آخاكٯتكن ٛتل كالمو على ما إذا كاف الو 
ٮترج عما يقابل موضع  ْتيث ال (7)ذل البيتْتيث لو فرض تقدمو إً  (6)كاف  فٍ ، كإً بدنو بكل  

ا ٖتصل مع هن  ؛ ألى التقدـ ا١تذكور عن ا١تسامتة مع ]/ أُٗ[ (8)يسرة ٠ترج ال، ك ٯتنةكقوفو 
 ،(21)حملاذاهتم ٢تا؛ (22)ت صالهتمبعيد عنها صح   صف   (20)/امتد   (9)]قالوا لو ث  [، كمن البعد

، (23)دو عٍ بػي  ، كالنار ا١توقدة منزادت ٤تاذاتو هي دي عٍ ـر كلما زاد بػي صغَت اٞت ف  ؛ ألى في طاؿ الص   فٍ كإً 
 .(25)فيف الص   (24)ا ٭تصل مع اال٨تراؼ٪ت  ذلك إً  ف  بأى  لى كً شٍ كاستي 

 .(27)متعُت   (26)ا١تخطئ فيو غَت ف  كأجاب ابن الصباغ بأى  
                                                 

 ساقط من)ح(. ((فإنو ال تصح صالة من خرج عن السمت))قولو  (. ُ)
 .((فيتعُت))يف )ظ(   ((فتعُت))قولو  (. ِ)
 (.ُِٔ/ُ) :(، كالركضةِْٖ/ُينظر : العزيز ) (. ّ)
 (.ٖٖ/ِ) :جويٍتينظر : هناية ا١تطلب لل (.ْ)
 ساقط من)ـ(. ((فيو))قولو   (. ٓ)
 ساقط من)ح(. ((كاف))قولو  (. ٔ)
 ساقط من )ـ(. ((ْتيث لو فرض تقدمو إذل البيت))قولو   (. ٕ)
 .((ٮترج))يف )ـ(  ((٠ترج))قولو  (. ٖ)
 .كا١تثبت من بقية النسخ (( لو قالوا لوث))يف األصل  ((ث قالوا لو))قولو  (. ٗ)
 /أ من )ح(ِٗهناية لوح  ((امتد))قولو  (. َُ)
 (. ْْ/ُينظر : عمدة السالك ) (. ُُ)
 .((هبا))يف )ح(  ((٢تا))قولو  (. ُِ)
 (. ْٖٓ/ُينظر: حواشي ٖتفة احملتاج ) (. ُّ)
 .((االعراؼ))يف )ح(   ((اال٨تراؼ))قولو  (. ُْ)
 (.ّّٔ/ُ): (، كمغٍت احملتجُّٕ/ُ) :ينظر: أسٌت ا١تطالب (. ُٓ)
 ساقط من )ـ(. ((غَت))ولو ق (. ُٔ)
 (.ِْٕ/ ُ) :(، كهناية احملتاجِٕٓينظر: الشامل البن الصباغ )ص/ (. ُٕ)
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كبُت اإلماـ  كبينو، مستطيل ى مأمومان يف صف  من صل   فٍ أى  و يلـز عليون  بأى  (2)كرده الفارقي 
  .(3)خركج إمامو عن ٝتتها(1)ك ٠تركجو؛ تو تصح صالال  أى ، أكثر من ٝتت الكعبة

ما ذكر خركج أحد٫تا بأف الالـز على تسليم [ (6)(5)ػػػكه كإف نقلو ٚتع كأقرٌ ػػػ  (4)/كيردٌ 
ى أربع ركعات ألربع كىو ال يؤثر نظَت ما يأيت يف ما لو صل   ،فقط ال بعينو، فا١تبطل مبهم

 (9)التساع ؛ا١تسامت (8)/لم مقدارال نع (7)]، فنحن ، كعلى عدـ تسليمو األصحجهات
 كبُت اآلخر قدر ٝتت الكعبة مراران  كاف بينو  فٍ ا تقرر، فأحد٫تا كإً ا١تسامتة مع البعد كم

 .(20)، كال بطالف مع الشك يف كجود ا١تبطلكإمامو من ا١تسامتُت و ىون  ٭تتمل أى 

 

                                                 

، تفقو على ٤تمد بن بياف، اٟتسُت بن إبراىيم بن علي بن برىوف القاضي أبو علي الفارقيىو:   (.ُ)
أملى  ،ذكاءككاف مشهورا بال، كحفظ كتابو الشامل ،كابن الصباغ ،الشيخ أيب إسحاؽ الشَتازمك 

 تويف سنة:توذل قضاء كاسط ث عزؿ  ،نقلو عنو ابن أيب عصركف ،شيئا على ا١تهذب يسمى بالفوائد
 ، كطبقات(ٕٓ/ ٕ) :للسبكي الكربل الشافعية . انظر: طبقاتكدفن يف مدرستوق ِٖٓ

 (.َّّ/ ُ) :شهبة قاضى البن الشافعية ، كطبقات(ٕٔٓ: ص) :البن كثَت الشافعيُت
 .((أك))يف )ظ(   ((ك))قولو  (. ِ)
(، كحاشية ُّْص/ لإلسنوم ) إذل شرح ا١تنهاج كايف احملتاجنظر: النقل عن الفارقي يف:  ي(. ّ)

 (. ِْٕ/ ُ) :كهناية احملتاج (،َُِ/ِ) :البجَتمي على ا٠تطيب
 /ب من )ـ( .ُُْهناية لوح   ((كيرد))قولو (. ْ)
 ساقط من)ظ(.  ((كإف نقلو ٚتع كأقركه))قولو (. ٓ)
 (.ِْٕ/ ُ) :ينظر: هناية احملتاج(. ٔ)
 ساقط من األصل، كا١تثبت من بقية النسخ. ((فنحن –إذل  -بأف الالـز ))من قولو (. ٕ)
 من )ظ(. /ب ،ّٖهناية لوح  ((مقدار))قولو (. ٖ)
 .((ال تسامح))يف )ح(    ((التساع))قولو  (. ٗ)
 (.ْٗٓ/ُ)  :ينظر حاشية البجَتمي على ا٠تطيب(. َُ)
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غَته ٦تا يأيت بيانو  ٦تا يباح من قتاؿ، أك (1)ة ا٠توؼد  ، صالة شً (2)((آمن)) :وخرج بقولو
، ككذا من خاؼ من للضركرة ثي  ، التوجو شرطان فيها كما يأيت فليس، أك نفال فرضان كانت

 .النزكؿ عن دابتو كما يأيت 

 :(4)((درق)) -، ككثَتين(3)للرافعي زيادتو تبعان  ]/ب ُٗ[من - :وبقولو
 .وجهويصالة العاجز كمريض ال ٬تد من  -
 .(5)]ةخشب[كمربوط على  -
 .(6)ريقكغ -
 .(9)(8)يف التيمم كما مر  ، كيعيد كجوبان ، (7)على حالو فيصلي كل  ، كمصلوب -
، كجوب اإلعادة دليل االشًتاط أم: فال ٭تتاج للتقييد بالقادر: (20)كقوؿ ابن الرفعة    

 .(22)كجوب القضاء ال دليل فيو ف  ، كبأى ت الصالة بدكنوكاف شرطان ١تا صح    و لون  مردكد بأى 

                                                 

 .((من))يف )ح(  ((آمن))قولو  . (ُ)
 (.ٗ/ّ)  :( ، ككفاية النبيوُِّ/ّ)  :(، كاجملموعِْٖ/ُ)  :ينظر: العزيز شرح الوجيز (. ِ)
  (.ُّينظر: احملرر )ص/ (. ّ)
(، َُٔٓت )ص/من زيادة صاحب اإلرشاد كىي ليست يف أصلو. ينظر: اٟتاكم الصغ ((قدر))قولو (. ْ)

  (.ِٗ(، كاإلرشاد )ص:ُٔٓ)ص/
 . ، كا١تثبت من بقية النسخ((حسنة))يف األصل  ((خشبة))ولو ق (. ٓ)
، فهيو ًفيًو، رىسىبى : غىرىقان  كفىرح ا١تاءً  يف  غىرًؽى  .(ٔ) ، غىرًؽه  يف رىسىبى : كغىريقه  غىرًؽه  رجله ،ك كغىريقه  كغارًؽه

 .(ِّٖ/ ِٔ) :العركس تاج، ك (ّْٓ/ ْ) :العُت. ينظر: ا١تاء
 . ساقط من )ح(  ((حالو))قولو  (. ٕ)
 كاستعمالو بصفة ٥تصوصة؛ ، كيف الشرع: قصد الصعيد الطاىر،، كالعمدلتيمم: يف اللغة القصدا (. ٖ)

(، ُٕ/ُ) : ، كالتعريفات للجرجاين(ِّْ/ ٔ) :الصحاح للجوىرم. ينظر: إلزالة اٟتدث
 (. ُِٗ/ِ)  :كاجملموع

 /ب( ٕٗ /ؿُ: اإلمداد لوح )ينظر (. ٗ)
 (.ُٗ/ّ) :: كفاية النبيوينظر (. َُ)
 (.ِّٕ: االبتهاج للسبكي )ص/ينظر (. ُُ)
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و ن  ألى ؛ كجب االستقباؿ راكبان ، (2)، كراكبان إليهالغَت القبلةرى على الصالة قائمان و قىدكل     
عنها ناسيان  (1)، كلو ماؿٓتالؼ االستقباؿ، النافلة بغَت عذرلسقوطو يف ؛ كد من القياـآ

 .لندرتو؛ (3)، أك مكرىان بطلت مطلقان طاؿ فٍ بطلت صالتو إً 
فخرج بعضها عن  هي يدى  و لو كقف عند طرؼ ركن فمد  ن  أى  ((بكلو)) :مقتضى قو٢تم :تنبيو[

على ما قد يتبادر من  القونوم، كبو أخذ سامتها ٚتيع عرض بدنو فٍ كإً حىت ٝتت الكعبة 
 ،يقرب دلتوجو الكعبة فيما إذا  لبقفيما  وقول ف  أى  ((بى ري قػى  فٍ إً )) :كيفهم من قولو)): كىي عبارتو

، كتوجو دل يقرب منها فٍ  يكن لكل البدف إً دل فٍ كإً  ،بةكأنو قاؿ: شرط للصالة توجو الكعف
، أك شك يف حىت لو كانت يده خارجة عن ٝتتها ،منها بى ري قػى  فٍ البدف يقينان إً ٝتتها بكل 

((صالتو خركجها دل تصح  
 

الوجو  لى الرافعي ١تا عل   ف  فإً  ،كليس ذلك ا١تقتضي ٔتراد ،(4)انتهت.
، (5)توجو إليها بوجهو، كحصل االستقباؿ فٍ ها ال يضر بأى نخرج بعض بدنو ع فٍ إً الصائر إذل 
 .العربة يف االستقباؿ بالوجو ف  و صريح يف أى ن  يف أى  (6)سنومكاعًتضو اإل

بل  ،ما ادعاه صراحة كالـ الرافعي يف ذلك ليس كذلك :ردان عليو (7)((ا٠تادـ))قاؿ يف  
ث ذكر   ،ذل ٚتيع البدف عرضان بالنسبة إً لسمتها ىو  و يكوف ٚتيع بدنو مقابالن ن  ما ذكره من أى 
الوجو القائل  :قاؿ ثي   ،االعتبار بالصدر ال بالوجو ف  و صريح يف أى ن  : إكقاؿ ،كالما للرافعي

كىذا قد  ،با١تقابلة ّتميع البدف لى ل  عي  ،كعرضان  مؤخرة الرحل تكوف بقدر البدف طوالن  ف  بأى 
 .منع االلتفاتقائلو كجوب ا١تقابلة بالوجو ك  يقتضي عند

                                                 

 . ((٢تا))يف )ح(  ((إليها))قولو  (. ُ)
 يف األصل ، كحذفتها ليستقيم الكالـ.  ((إليها))ىنا زيادة كلمة  (. ِ)
 ساقط من )ح(.  ((مطلقان ))قولو  (. ّ)
 (. ْْٔ:: شرح القونوم )صينظر (. ْ)
  .(ْْْ/ ُ): العزيز (. ٓ)
 (. َْٗ/ِ) :١تهماتينظر : ا (. ٔ)
 .(ِّْخادـ الرافعي كالركضة )ص: (. ٕ)
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عن  نقالن  (1)((شرح ا١تهذب))يف  كالنوكم ،(2)((التتمة))صاحب ح بو ذم صر  كال   
صر٭تة كما  (3)/كىي ،ا١تعترب يف االستقباؿ الصدر انتهى ا١تقصود من عبارتو ف  األصحاب أى 

بل عرض  ،وتو ليس ا١تراد بو حقيقن  أى  -العربة بالصدر ف  أى -ذم عليو األصحاب ال   ف  ترل يف أى 
و حكاه ن  بفرض أى  (4)القونومككالـ  ،من طرؼ ا١تنكب إذل طرؼ ا١تنكب اآلخر :البدف كىو
لو بتعيُت  لكن من كجو آخر مرتضيان  ،اليت اعًتضها كثَت من شراحو (5)((اٟتاكم))عن عبارة 

نو ا٠تركج ّتزء م ف  ألى  ؛رأس ا١تنكب :كىو، (6)أيضان  ٛتل اليد منو على أصلها ا١تسمى يدان 
 ب تعبَتىاحيث عق   ،بعض ٥تتصرم الركضة ذلككقد أكضح  ،خركج ٨تو من عرض البدف

كأبدلو  ،(7)/البدف كل  التعبَت بكبعضهم حذؼ  ،نو ا١ترادليبُت أ ؛((اجملموع))البدف تعبَت  بكل  
  .اهكىو صريح فيما ذكرن ،بالتعبَت بالصدر يف االستقباؿ كاحملاذاة

العربة بعرض  ف  كنصو ما تقرر من إً  ،رأس قدميو عن ٝتتهاكتردد بعضهم فيما إذا حرؼ 
   .(8)]و٢تا كما صرحوا ب مستقبالن  د  و مىت كجد استقباؿ بالعرض عي ن  ألى  ؛ذلك ال يضر ف  البدف أى 
 
 
 

                                                 

 (.ِّٓينظر: النقل عن صاحب التتمة يف خادـ الرافعي كالركضة )ص: (.ُ)
 (. ٓٗ/ْ) :ينظر : اجملموع(. ِ)
 ب من )ح(./ِٗهناية لوح   ((كىي))قولو (. ّ)
 (. ْْٔينظر : شرح القونوم )ص/(. ْ)
 (. ُٔٓينظر : اٟتاكم الصغَت )ص/(. ٓ)
اليت اعًتضها كثَت من شراحو ،لكن من كجو آخر مرتضيا لو بتعيُت ٛتل اليد منو على ))قولو   (.ٔ)

 ساقط من )ح(.  ((أصلها ا١تسمى يدا أيضا
 /أ ، من )ظ( .ْٖهناية لوح  ((البدف))قولو (. ٕ)
 )ظ(.من )ح( ، ك  ساقط من األصل كا١تثبت  ((صرحوا بو -إذل  -تنبيو ))من قولو   (. ٖ)
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يف  (4)]ىو[، كمن(3)لألعمى ، أك مس  ٔتعاينة (ينا  ق  ي  ) (1)إليها (2)ك٬تب أف يكوف توجهو
كمن ، (6)أيب الطيب عن علم خالفان للقاضي كلو ١تخربو ، يو دل يرجعاعل (5)، فمىت قدراظلمة
 .و ال يعترب مع القدرة على اليقُت، كما يأيتكى، ا يفيد الظن٪ت  خربه إً  ف  ألى ؛ (7)تبعو

و ٬توز لو العمل ن  ، فظاىر أى (8)التواترا١تخربكف عدد  غى لى بػى  فٍ كأى  ،ا٠ترب العلم أفاده فٍ نعم إً  
 .بو

، ك٨توه على مسو فمىت قدر األعمى، ]/أ َِ[ا١تعتمد كالكعبة  (9)احملراب ف  كاألقرب أى  
 .ا٠تربدل ٬تز لو غَته، كاألخذ ب

  
 

                                                 

 . ((بوجهو))يف )ـ(  ((توجهو))قولو  (. ُ)
 . ((إليو))يف )ح( ، ك)ظ(  ((إليها))قولو  (. ِ)
 (. َِْ/ّ( اجملموع )ْْٕ/ُينظر :العزيز ) (. ّ)
 زيادة من )ـ(. ((ىو))قولو  (. ْ)
 . ((قدر))يف )ح(  ((قدرا))قولو  (. ٓ)
، كلد بآمل بطربستاف سنة  ر بن عمر  الطربمعبد اهلل بن طاىالقاضي أبو الطيب طاىر بن ىو:  (. ٔ)

، استوطن بغداد ،ك ٝتع اٟتديث ّترجاف ، كنيسابور، ىػ. فقيو، أصورل. من أعياف الشافعية ّْٖ
 ،(شرح ٥تتصر ا١تمزين)من تصانيفو :  ،ىػَْٓتويف يف بغداد سنة  كبغداد كرل القضاء بربع الكرخ.

طبقات ك ، (ُِ/ٓ) :ر: طبقات الشافعية الكربلنظي. (اجملرد)، ك(شرح ابن اٟتداد ا١تصرم)ك
 (.ِِٔ/ُ) :الشافعية البن قاضي شهبة

 (.ْٕٓ) ص/: ينظر: التعليقة للقاضي أيب الطيب (. ٕ)
. اٍلكىًذب  على تواطؤىم اًلٍسًتحىالىة اٍلعلم؛ لذاتو خربىم ييًفيد ٚتىاعىة بًوً  أخرب مىا: ىيوى ا١تتواتر ى  (. ٖ)

 .(ُِٕ/ ْ) :األثر أىل مصطلح يف الفكر ٩تبةانظر:
: كاٞتمع ،الغرفة أيضا احملراب ك. ا١تسجد ٤ترابكمنو فيو  موضع كأكـر البيت، صدر :احملراب (.ٗ)

: ص) يف الفقهاء أنيسك  ،(َّٓ/ ُ) :العرب لساف (ٗٔ: ص) الصحاح ٥تتارانظر:  ٤تاريب
ِٖ). 
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 منزلة ا١تعاين ٢تا ،اليقُت (2)، كيعرؼ الكعبة بإمارات تفيدهكيؤخذ من تنزيلهم من ٔتكة
 (4)أك قبلة ا١تسجد ،األعمى إذا عرؼ الكعبة ف  أى  ،كغَته(3)با٠ترب (1)حىت ال ٬توز لو األخذ

ا يشًتط ٪ت  كإً ينئذ، ح (7()6)و ال ٬تب عليو ا١تسُّ ن  أى  ا١تسُّ  (5)بأمارات ْتيث تفيده ما يفيده/
من ٨تو  (8)(ل  وال حائ  ) :بقيد زاده بقولو، من البيت (ب  ر  ق    نْ إ  ) أك ا١تس  ، اليقُت با١تعاينة

في باالجتهاد مع القدرة على يكت ، كما الفي بالظنتفال يك .(20) ٟتاجة ؛(9)ءو ، أك بناجبل
قواعد  البيت على يدى عً كإف أي  -بكسر اٟتاء - (22)دل ٬تز التوجو للًحجر ، كمن ث  صالن  

بو يف  ال ييكتفى (24)، كذلك(23)باآلحاد؛ لثبوتو كونو من البيت ظٍت    ف  ؛ ألى  (21)  إبراىيم
  .(25)اإلشكاؿ، فاندفع ما لالذرعي ىنا من القبلة

                                                 

 . ((تفيد))يف )ـ(   ((تفيده))قولو  (. ُ)
 . ((حىت ال ٬توز األخذ لو))يف )ح(  ((وز لو األخذحىت ال ٬ت))قولو  (. ِ)
 .((با٠ترب األخذ))يف )ـ(   ((األخذ با٠ترب))قولو  (. ّ)
 ساقط من )ظ(.  ((تفيده اليقُت ػػ إذل ػػ أك قبلة ا١تسجد))من قولو  (. ْ)
 /أ من )ـ( ُِْهناية لوح  ((يفيده))قولو  (. ٓ)
 قط من )ح( . سا ((أنو ال ٬تب عليو ا١تس))قولو  (. ٔ)
 ساقط من )ـ( .  ((ا١تس))قولو  (. ٕ)
  .(ِٗ(، كاإلرشاد )ص:ُٔٓم الصغَت )ص:: اٟتاك ، ينظرمن زيادة ابن ا١تقرم ((كال حائل))قولو  (. ٖ)
 ، ك)ظ(.  يف )ح( ((بقيده اآليت))ىنا زياد ٚتلة  (. ٗ)
 . ((اٟتاجة))ساقط من )ح( ك )ظ( ، كيف )ـ(  ((ٟتاجة))قولو  (. َُ)
، (ٕٔ/ُ: )باٟتجر ىنا: ما حواه اٟتطيم ا١تدار بالبيت جانب الشماؿ . انظر: ٥تتار الصحاح(. ُُ)

 (.ُِٔ/ُ) :طلبة الطلبةك 
 .ساقط من بقية النسخ (())قولو  (. ُِ)
للشافعية كجهاف يف استقباؿ ا١تصلي حجر الكعبة ، كأصحها ا١تنع ؛ ألف كونو من البيت غَت (. ُّ)

 (. ُّٗ/ّ) :اجملموعك (، ْْٔ/ُ): فيو. ينظر: العزيز مقطوع بو ، كإ٪تا ٣تتهد
 .((ككذا))يف )ظ(   ((كذلك))قولو  (. ُْ)
 (. ُِٖ/ُينظر : النقل عن األذرعي يف الغرر البهية: )(. ُٓ)
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 .(2)اذركافكمثلو الش
 .اجملاكر للركن ءللبنا (3)و مستقبلن  ألى  ؛(1)ح  صى  كنى كلو استقبل الرُّ  
فال ٬توز التقدـ عليو يف  ،(4)فجهتا ك٫تا، من اٞتانبُت كنً الرُّ كإف خرج ببعضو عن  

 .للزركشي ، خالفان إذا كاف إمامان  حد٫تا مطلقان أ
 (5)كإف طرأ- لكبُت الكعبة حائ، أما البعيد عن مكة، كمن داره هبا، كلكن حاؿ بينو 
، كقضيتو فو ا١تعاينةللمشقة يف تكلي؛ (6)فإف لو االجتهاد كما يأيت ]/بَِ[  -ٟتاجةلكن 

، كليس ببعيد (8)كجب، (7)]البتة[ل ا١تذكور مشقة ئااٟتأنو لو دل يكن عليو يف الرقي على 
بينو كبُت الشمس بال ساتر  (9)كإزالة ،كقياسو أف من قدر على اليقُت يف الوقت ٔتثل ذلك

ال حاجة فال تصح ال ٯتنع ا١تشاىدة بئحا بٌتأما إذا  (22)كىو ٤تتمل، لزمو، (20)]البتة[مشقة 
  .فيما يظهر بناؤهل ٭تـر ئكمثلو حا، (23)لتفريطو (21)؛صالتو باالجتهاد

                                                 

ارً  ًمنٍ  الذ اؿً  بًفىٍتحً  الش اذىٍركىافي  (.ُ) ـً  اٍلبػىٍيتً  ًجدى ارًجنا اسً اأٍلىسى  عىٍرضً  ًمنٍ  تيرًؾى  ال ًذم كىىيوى  اٟتٍىرىا  كىييسىم ى خى
زىارً  أًلىن وي  تىٍأزًيرنا اإٍلً  الشرح غريب يف ا١تنَت ا١تصباح (ُِٓ: ص) التنبيو ألفاظ ٖترير. انظر: لًٍلبػىٍيتً  كى

 .(َُِ: ص) التعاريف مهمات على التوقيفك  ،(َّٕ/ ُ) :الكبَت
 (. ّّٔ/ُ): (، كمغٍت احملتاجُّٕ/ُ) :ينظر: أسٌت ا١تطالب(. ِ)
 .((مستقل))يف )ـ(   ((مستقبل))قولو  (. ّ)
 .((جهتاه))يف بقية النسخ  ((جهتاف))قولو  (. ْ)
 (. ُّٗ/ّ): ينظر: اجملموع(. ٓ)
 (. ُِٖ/ُ): يةه(، كالغرر البُِٔ/ُ): ، الركضة(ُٗ/ِينظر: هناية ا١تطلب: )(. ٔ)
 .، كا١تثبت من بقية النسخ((النية))يف األصل  ((البتة))قولو (. ٕ)
 .((كجبت))يف )ظ(  ((كجب))ولو ق (. ٖ)
 .((إلزالة))يف )ظ(  ((كإزالة))قولو  (. ٗ)
 .، كا١تثبت من بقية النسخ((النية))يف األصل  ((البتة))قولو  (. َُ)
 .ساقط من )ـ( ((كقياسو إف قدر على اليقُت ػػػػ إذل ػػػ  كىو ٤تتمل))من قولو   (. ُُ)
 يف )ح( . ((ك))ىنا زيادة حرؼ  (. ُِ)
 (. ّّٔ/ُ) :نظر: مغٍت احملتاجي(. ُّ)
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 أجزاء: من أم (و  نْ م  ): مرتفع فهو معطوؼ على البيت أم (ص  اخ  ش  ) (2)بوجو (وْ أ  )
 .(1)البيت
 (4)(3).كعتبتو -
 .كباب مردكد -
 كشجره -
  (6)أك مثبتة، (5)كعصى مسمرة فيو -
لقيوتمن أجزائو دكف الذم  عى كتراب ٚتيً  -

 
 .الريح

 .(9)(8)خالفان جمللي ،كإف نزؿ عن قواعده، يف منخفض منو (7)]زكؿنك [ -
 

 
 

                                                 

 .((توجو))يف بقية النسخ  ((بوجو))قولو  (. ُ)
 ( ُٗٗ/ّ) :( ، اجملموعُِٓ/ُ) :ينظر: الركضة(. ِ)
 .((كعتبة  )) يف )ح( ،ك)ظ( ((كعتبتو)) قولو  (. ّ)
 فوؽ اليت بةكا٠تش ،العليا العتبة: كقيل توطأ؛ اليت الباب أسكفة: العتبة، ك  عىتىبه  اٞتمع: العتىبة (. ْ)

 .(ٕٔٓ/ ُ) :العرب لسافك  ،(ُٕٕ/ ُ) :الصحاحنظر: ي .السفلى: كاألسكفة اٟتاجب؛: األعلى
 /أ من )ـ( ُُهناية لوح   ((يفيده))قولو (. ٓ)
 ( .ُّٖ/ِ) :( ، البيافَُِ/ّ) :ينظر اجملموع (. ٔ)
 ، كا١تثبت من بقية النسخ.((كيزكؿ))يف األصل  ((كنزكؿ))ولو ق (. ٕ)
أبو ا١تعارل ٣تلي بن ٚتيع القرشي ا١تخزكمي الشافعي ، قاضي القضاة ٔتصر ، صنف كتاب  ىو (.ٖ)

تويف سنة ، « من الكتب ا١تعتربة يف ا١تذىب » يف ا١تذىب الشافعي ، قاؿ عنو الذىيب :  «الذخائر»
طبقات ك  ،(ُْٓ/ْ) :كفيات األعياف . ينظر:(ُُْ/ْ) :: العرب يف خرب من غربنظريىػ . ُٓٓ
 (.ِٕٕ/ٕ): عية للسبكيالشاف

 ( .َِّينظر النقل عنو يف االبتهاج شرح ا١تنهاج: ) ص/ (.ٗ)



 

 

 
 

 276 فصل يف االسمقبال                                                                                          تيمي اإلمداد شرح اإلرشاد البن حجر اهل

، (1)ميفأكثر بذراع اآلد ،(2)تقريبان  (اع  ر  ذ   يْ ث  ل  ث    ر  دْ ق  )ك٬تب أف يكوف ذلك الشاخص 
ا١تصلي، كقاضي   (3)]ةسًت [ كبُت نظَته يف ،بينو ف الفرؽأكك ،كإف بعد عنو ثالثة أذرع فأكثر

، (7)/كال ٭تصل إال مع القرب ،(6)ا١تارة (5)أك، عن الكعبة (4)]ةالسًت [ إف القصد ثى  ، اٟتاجة
كإ٪تا  ،كذلك حاصل مع البعد كالقرب، اءا٢تو حىت ٮترج عن استقباؿ  (8)كىنا شيء يستقبلو

يف  :أم (يو  ف  )ىو  (نْ م  ل  )بالنسبة  ا١تذكور دكف ا٢تواء ]/ أ ُِ[يكتفي بتوجو الشاخص 
، كالفرؽ إف ذاؾ كما مر  اءفإنو يكفي توجهو للهو ، ٓتالؼ ا٠تارج عنو (و  يْ ل  ع   وْ أ  ) ،البيت

 .إليها ٓتالؼ ىذا يعد متوجهان 
 :كاف الشاخص  أما إذا  
 .دكف ثلثي ذراع -
  .فيو (22)]مغركزة[ ، كعصى(20)نابت بو / (9)كحشيش  ، يكن منوأك دل -
 .افاعترب فيو قدرى، ا األكؿ؛ فألنو سًتة ا١تصليم  ، أى (21)فال يكفي استقبالو 

                                                 

 ( .َِٖ/ُ) :الغرر البهيةك  ،(ُّٔ/ُ): أسٌت ا١تطالبك  ،(ُِٓ/ُ) :ينظر: الركضة (. ُ)
 ا١تصباح نظر:. ياألصابع أطراؼ إذل ا١ترفق من اإلنساف من لكنها حيواف كل من اليد :الذراع (. ِ)

 .(َِٕ/ ُ) :الكبَت الشرح غريب يف ا١تنَت
 .، كا١تثبت من بقية النسخ((سَتة))يف األصل  ((سًتة))قولو  (. ّ)
 .، كا١تثبت من بقية النسخ((السَتة))يف األصل  ((السًتة))قولو  (. ْ)
 . ((ك))يف )ـ(   ((أك))قولو (. ٓ)
 .((ا١تار))يف )ح( ك )ظ(  ((ا١تارة))قولو (. ٔ)
 /أ من )ح( .ّٗاية لوح هن ((القرب))قولو (. ٕ)
 .((مستقبلو))يف )ـ(  ((يستقبلو))قولو (. ٖ)
عهىا حشيشة كاحدتو ٬تمع كىأىف ٭تش أىف فىأمكن اٍلكأل من يبس مىا :اٟتٍىًشيش (.ٗ)  . انظر:حشائش كىٚتى

 .(ُٕٔ/ ُ) :الوسيط ا١تعجم
 ./ب من )ـ(ُِْهناية لوح   ((نابت))قولو (. َُ)
 .، كا١تثبت من بقية النسخ((مغزكرة))ألصل يف ا ((مغركزة)) قولو (. ُُ)
 .(ُٖٗ/ّ: )اجملموعك ، (ُِٗ/ُ) :ينظر: الركضة (. ُِ)
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، ببعضو جزاءن  ؛ ألنو مستقبله قبالو خركج بعض البدف عن ٤تاذاتويف استكال يضر  
، فال ستقباؿ الشاخص ال قصده ال ؛ ألنو تبعه اء، كاكتفى ىنا باستقباؿ ا٢تو الكعبة اءبباقيو ىو ك 

 .ر  ينايف ما مى 
 .فألف ذلك ال يعد من أجزائها؛ ا الثاينم  كأى 
 .للمصلحة (1)/فيهاىا ز ر بغ؛ ٞترياف العادة منها حىت يدخل يف بيعها الدار (2)أكتاد د  كعي  

خالفان  (5)، كىو كذلكيف الكعبة (4)النفلك ، (3)الفرضكأفهم كالمو صحة صالة 
 .(8)، يف الفرض(7)الك، كم(6)ألٛتد

                                                 

 :التاء كفيو اإلسكاف لغة التاء كفتح أكتاد كٚتعو الفصحى كىي اٟتجاز لغة يف التاء بكسر الوتد (.ُ)
 .(ِّْ: ص) :احمليط القاموس ،(ْٔٔ/ ِ) :ا١تنَت ا١تصباح ينظر:. اٟتاًئطً  أك األىٍرضً  يف ريز   ما

 /ب ، من )ظ( .ٕهناية لوح  ((فيها))قولو (. ِ)
 مفعولة ٔتعٌت فعيلة كالفريضة كحدكدان  معادلى  لو ألف   بذلك ٝت ي تعاذل، اهلل أكجبو ما: الفرض (.ّ)

 ما: الفرض ، كقيل مقدرات الفرائض ألف التقدير ىو الذم الفرض من اشتقاقها قيل فرائض كاٞتمع
 ،(َُٕٗ/ّ) :الصحاح . انظر:تاركو كيعذب جاحده كيكفر فيو، شبهة ال طعيق بدليل ثبت

 .(ُٓٔ: ص) التعريفاتك  ،(ْٗٔ/ ِ) :الكبَت الشرح غريب يف ا١تنَت ا١تصباحك 
، ال حيث من التىطىوُّعً  عىًطي ةي : كالناًفلىةي  النػىٍفلي (.ْ)  على الزيادة الشرع كيف: الزيادة مطلقكقيل  ًٕتبي

 يف ا١تنَت ا١تصباحك ، (ُّّٖ/ ٓ) :الصحاح . انظر:باإلضافة الصالة نافلة كمنو ات،كالواجب الفرائض
 .(ّّ: ص) الفقهاء أنيسك  ،(ُٗٔ/ ِ) :الكبَت الشرح غريب

 (.ُْٗ/ّ) :اجملموعك  ،(ُُٗ/ُ) :ينظر: األـ(. ٓ)
: خذ عنأ، ا١تذىب صاحب كاحملدث، الفقيو. الشيباين حنبل بن ٤تمد بن أٛتد اهلل عبد أبوىو:  (.ٔ)

 ا١تعركؼ سندا١ت لو كتاب، السنن صاحب داكد كأبو ،ُتالصحيح اصاحب كمسلم، ،البخارم
 .(ُِٗ/ٗ): سَت أعالـ النبالءك  ،(ُٗ/ُ): ق انظر: طبقات الفقهاءُِْ ت .كا١تشهور

الفقيو ، اإلماـ اٟتافظ، ا١تدين أبو عبد اهلل، األصبحي مالك بن أنس بن مالك بن أيب عامرىو:  (.ٕ)
،  كٙتانُت سنة عاش ستان ،صاحب كتاب ا١توطأ ،حدث عنو أمم ال يكادكف ٭تصوف، دار ا٢تجرة إماـ

 (.ََّ/ُ) :تذكرة اٟتفاظك (، َُّ/ٕ) :كبَتتاريخ الينظر: ال .سنة تسع كسبعُت كمائةتويف 
 (  .ٓٓ/ِ) :ا١تغٍت البن قدامةك  (،ُّٖ/ُ) :ينظر: ا١تدكنة(. ٖ)
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، كإ٪تا دل يراع فيها أفضل منها خارجها كما يأيت بل الصالة ،(1)فيهما (2)جريركالبن  
؛ ، كال فرؽ بينو كبُت الفرض(3)النفل فيها ، كىي صالتو ١تخالفتو سنة صحيحةخالفهم 

يف بالنسبة ٠تالؼ ابن جرير كىو ظاىر  ]/ بُِ[فيهما يف اٟتاضر  ألف االستقباؿ شرطه 
سامح ي (4)يسامح فيو ٔتا دلس النفل بأف جن، ال ١تا قبلو، فإف القياس فيو قابل للمنع، النفل

 .صحيحةن  بذلك أنو خالف سنةن  ؽى يقاؿ ١تن فر   فال، بو يف الفرض
  (6)جر أفضل كصالة، كباٟتً ، كبقرهبا(5)النفل غَت ركعيت الطواؼ كما ىو ظاىر داخلهاك  

، فإهنا ، أك داخلها فقطيرجها، أك رجاىا داخلها، كخارجها فيها اٞتماعة، كدل (7)طلبت
ألف احملافظة على فضيلة ؛ ل ٓتالؼ ما إذا رجاىا خارجها فقطلشرؼ احمل؛ أفضل (8)فيها

                                                 

من ، كصاحب التصانيف ،أحد األعالـ، افظ أبو جعفر الطربماٟت، ٤تمد بن جرير بن يزيدىو:  (.ُ)
 ،٭تكم بقولو كيرجع إذل رأيو ،قاؿ أبو بكر ا٠تطيب: كاف ابن جرير أحد األئمة، أىل آمل طربستاف

 تويفق، ك ِِْيف سنة ه مولد.١تعرفتو كفضلو، ٚتع من العلـو ما دل يشاركو فيو أحد من أىل عصره
طبقات الفقهاء ك (، ْٖٗ/ّ) :االعتداؿميزاف ك (، ُِٔ/ِ) :تاريخ بغدادق انظر: َُّسنة 

 .(ّٗص)
 .(ُّٓ/ِ: )البيافك  ،(ُْٗ/ّينظر اجملموع: ) .ر : ال يصح فيها فرض كال نفلقاؿ بن جري(. ِ)
دخل الكعبة كأسامة بن زيد كبالؿ كعثماف بن  عبد اهلل بن عمر أف رسوؿ اهلل يشَت ٟتديث  (.ّ)

قاؿ جعل  --كمكث فيها فسألت بالال حُت خرج ما صنع النيب  طلحة اٟتجيب فأغلقها عليو
عمودا عن يساره كعمودا عن ٯتينو كثالثة أعمدة كراءه ككاف البيت يومئذ على ستة أعمدة ث صلى 

 (،َٓٓ) (ُٓٓ/ ُ): صحيح البخارم. كقاؿ لنا إٝتاعيل حدثٍت مالك كقاؿ عمودين عن ٯتينو
 . غَت ٚتاعةباب الصالة بُت السوارم يفالصالة، 

 .ساقط من )ظ( ((يسامح فيو ٔتا دل))قولو (. ْ)
 ساقط من)ظ( . ((داخلها))قولو (. ٓ)
 .((أفضل لصالة))يف )ح(  ((أفضل كصالة))قولو (. ٔ)
 .((تطلت))يف )ظ(  ((تطلب))قولو (. ٕ)
 ساقط من )ح(.  ((فيها))قولو  (. ٖ)
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النافلة كظاىر كالمهم أف  (2)ٔتكاهنا من احملافظة على فضيلة تتعلق  أكذلبنفس العبادة  تتعلق
  .(1)ع متأخركف على خالفولكن مشى ٚت، فيها أفضل منها يف البيت

 ر  ب  خ  ب  )أخذ  -ٟتاجة كإف طرأ- لئأك حاؿ بينو كبينو حا، قرب من البيتإف دل ي (م  ث  )
         على  ز قياسان كصيب ٦تي  ، (5)ال فاسق ،امرأة، ك (4)يقرق، كعلمعن  ربٮت (3)لركايةيف ا (ل  دْ ع  

 
 
 

                                                 

  .(ّْٖ/ ُهناية احملتاج ) (ّّٔ/ ُ) :مغٍت احملتاج (ُّٔ/ ُ) :أسٌت ا١تطالبينظر: (.ُ)
قولو   ))كظاىر كالمهم أف النافلة فيها أفضل منها يف البيت ، لكن مشى ٚتع متأخركف على (. ِ)

 .((كمن ث كانت النافلة يف البيت أفضل منها فيها))خالفو(( يف )ح( ، ك)ظ( 
  .(ْٓٗ/ ُ) :ٖتفة احملتاجك ، (ُٕٗ/ ّاجملموع ) ،(ٕٔ/ ُا١تهذب يف فقو اإلماـ الشافعي )كينظر: 

، كغاية ما فرقوا بو االختالؼ يف بعض األحكاـ  الفرؽ بُت الركاية كالشهادة يف (.خاض ا١تتأخركفّ)
كاشًتاط العدد كغَته، كذلك ال يوجب ٗتالفان يف اٟتقيقة. قاؿ القرايف: أقمت ٨تو ٙتاف سنُت أطلب 

الركاية ىي االخبار عن عاـ ال ترافع فيو إذل الفرؽ بينهما حىت ظفرت بو يف كالـ ا١تازرم. فقاؿ: 
الراكم: كأما األحكاـ ارل يفًتقاف فيها فكثَتة دل أر  اٟتكاـ، كخالفو الشهادة كقاؿ السيوطي يف تدريب

 من تعرض ٞتمعها، كأنا أذكر منها ما تيسر:
 األكذل: العدد ال يشًتط يف الركاية ٓتالؼ الشهادة.

 ها مطلقان ٓتالؼ الشهادة يف بعض ا١تواضع.الثاين: ال تشًتط الذكورية في
 الثالث: ال تشًتط اٟترية فيها ٓتالؼ الشهادة مطلقان.

 الرابع: ال يشًتط فيها البلوغ يف قوؿ.
 ، كلو كاف داعية. كال تقبل ركاية الداعية كال غَته إف ركل موافقة.ا٠تامس: تقبل شهادة ا١تبتدع

تدريب ك  ،(ْ/ ُ) :للقرايف الفركؽ ينظر:كف ركايتو. السادسة: تقبل شهادة التأنيس من الكذب د
 .(ّّْ - ُّّ/ ُ) :الراكم

ًقيق :الر ًقيق(.ْ)  .(ُّْٖ/ ْ) :الصحاح. ينظر:  بعضو أىك كيلو كا١تملوؾ ،الل ًطيف الد 
، طىرًيقً  عن كا٠تيركجي  كالًعٍصيافي، تعاذل، اهللً  ألىٍمرً  التػ ٍرؾي : بالكسرً  الًفٍسقي،(.ٓ)  نظر:. يالفيجور كأ اٟتىق 

 .(ُٖٗ: ص) احمليط القاموسك  ،(ُّْٓ/ ْ) :للجوىرم الصحاح
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، أك ك٨توه (2)رأيت القطب :أك قاؿ ،تمدأك احملراب ا١تع ية الكعبة،برؤ أخرب  ءن ، كسواالوقت
يصلوف  -كما ىو ظاىر (1)]همخطئ بعدب[ْتيث تقضي العادة -اٞتمع الكثَت من ا١تسلمُت 

 ]/أ ِِ[، كإال كجبا٠ترب إف أخربه (3)]بل يعتمد[ففي ىذا كلو ال ٬توز االجتهاد  ،ىكذا
 ل خالفان ئاٟتا لى ما مر يفعك٨توه قياسان  و سؤالو إف دل يكن عليو فيو مشقة؛ لبعد مكافعلي
ىنا حيث  (7)(6)/قبوؿ ا١تستور (5)األـ ص  ذرعي من نى األ، كأخذ ؽ بينهماحيث فر   (4)سنوملإل

  .كىو كما قاؿ إال أف كالمهم يأباه ،كىي فائدة حسنة انتهى :و قاؿبى ذى و كى ن  دل ير أى 
ٮترب عن غَت ف علم صاحبها كىو ظاىر إ] كال ٬تتهد ،دخل دار إنساف استخربهكلو 

 .(8)]كإال دل ٬تز تقليده ،اجتهاد
  

 

                                                 

اٍلقىاًئم اٍلميثبت يف الط بىق اأٍلىٍسفىل من الر حىى يىديكر عىلىٍيًو الط بىق اأٍلىٍعلىى كىًمٍنو قطب  :احملور القطب (.ُ)
مارل ىيوى الن ٍجم النَت يف طرؼ الدائرة كطرؼ احملور كلألرض قطباف مشىارل كجنويب كالنجم القطيب الش

ذىٍنب بػىنىات نعش الصٍُّغرىل كىىيوى ال ًذم يتوخى بًًو ًجهىة الشمىاؿ لويقيوعو يف ٝتت القطب الشمارل 
 (ّْٕ/ ِا١تعجم الوسيط ) انظر: .للكرة األرضية

 .، كا١تثبت من بقية النسخ((بتعد خطاهبم))يف األصل   ((خطأىميبعد ))قولو  (. ِ)
 ساقط من األصل ، كمثبت من )ـ( ((بل يعتمد))قولو   (.ّ)
 (.ّّٕكايف احملتاج )ص:    (.ْ)
ككاف بصَتا كسعو  ككل من دلو على القبلة من رجل، أك امرأة، أك عبد من ا١تسلمُت))كنص األـ (. ٓ)

 (ُُْ/ُينظر: األـ: ) ((كتصديقو أف ال يرل أنو كذبو ،أف يقبل قولو إذا كاف يصدقو
 /أ من )ـ(ُّْهناية لوح  ((ا١تستور)) قولو (. ٔ)
 كرره يف نسخة )ـ(.  ((ا١تستور)) قولو (. ٕ)
كإف علم أف صاحبها ٮترب اجتهاده ، كإال كجب )) يف األصل ((كىو ظاىر ػػػ إذل تقليده))من قولو (. ٖ)

 .((تقليده
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كال ٬توز  ،القادر على االجتهاد كجوبان  (د  ه  ت  جْ ي  ) عند فقد العدؿ ا١تخرب عن علم  (م  ث  )
كما -، كإف بانت صالتو للقبلة من غَت اجتهاد، فإف فعل أعاد ا٢تجـو، كال التقليد (2)لو
 .ٚتعه  هي ر  قػى أى  فٍ ، كإً جمللي خالفان  -(3)كالوقت يف االجتهاد يف ا١تياه (1)ر  مى 

: كىي كثَتة (5)كعلم أدلة، كما يعلم ٦تا يأيت (4)ببصر ،صل القدرة على االجتهادكإ٪تا ٖت 
، كىو: ٧تم معركؼ أقواىا القطبالريح، ك ، كأضعفها كالقمر ،(7)كالشمس، (6)كالنجـو

 (22)]ضيعًت ، فال ]٢تم اصطالح، إنو نقطة ال ٧تم (20)كقوؿ أىل ا٢تيئة :(9)الشيخاف (8)و[قال]
  .(23)األقاليمتلف باختالؼ ، كٮت(21)بو عليهما

                                                 

 ساقط من )ـ(.  ((لو))قولو  (. ُ)
 .((كما ىو))يف )ـ(   ((كما مر))قولو  (. ِ)
 .ب(ٔٓ/ؿُاالمداد ) (.ّ)
 ساقط من )ح(. ))ببصر((قولو  (. ْ)
 .((دلتوأ))يف )ظ(   ((أدلة))قولو  (. ٓ)
 .((بالنجـو))يف )ظ(  ((كالنجـو))قولو  (. ٔ)
 ./ب من )ح(ّٗهناية لوح ((الشمس))قولو  (. ٕ)
 كا١تثبت من بقيت النسخ. ((قاؿ))يف األصل  ((قالو))قولو  (.ٖ)
  .(َِٓ/ ّ) :اجملموع شرح ا١تهذب، ك (ْْٕ/ ُ) :ز شرح الوجيزالعزيينظر:  (.ٗ)
 .(ُّٗمعجم مقاليد العلـو )ص:  .علم ا٢تيئة : معرفة تراكيب األفالؾ كاألرض (.َُ)
 .، كا١تثبت من بقية النسخ((يعًتط))يف األصل   ((يعًتض)) قولو(. ُُ)
 .((عليهما كبو))يف )ـ(  ((بو عليهما))قولو  (. ُِ)
كأىل اٟتساب يزعموف أف الدنيا سبعة أقاليم كل إقليم ، كاحد أقاليمقطعة من األرض، : اإلقليم (.ُّ)

، كأنو ٝتي إقليما ألنو مقلـو من اإلقليم الذم يتاٜتو أم مقطوع. قاؿ ابن دريد: ال أحسب  معلـو
قليم اإلقليم عربيا؛ قاؿ األزىرم: كأحسبو عربيا. كأىل اٟتساب يزعموف أف الدنيا سبعة أقاليم كل إ

، كأنو ٝتي إقليما ألنو مقلـو من اإلقليم الذم يتاٜتو أم  :مقطوع. لساف العرب :معلـو
(ُِ/ُْٗ). 
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 (3)، كيف اليمناليسرل خلف (1)، كيف مصريكوف خلف األذف اليمٌت (2)ففي العراؽ
فبعض نواحي تلك كىذا تقريب كإال ، هكراء (5)كيف الشاـاأليسر،  (4)]وجانب[قبالتو ٦تا يلي 

 . ٮتفىكما ال  ]/ ب ِِ[األقطار ٗتتلف 
                                                 

ناحية مشهورة، كىي من ا١توصل إذل عباداف طوالن، كمن القادسية إذل حلواف عرضان. العراؽ:  (.ُ)
كاحد منهما كاؿ ٮتتٌص كٌٝتى بالعراقُت الكوفة كالبصرة؛ ألهنما ٤تاؿ جند ا١تسلمُت بالعراؽ. كلكل 

بو. كٌٝتى عراقا ألف اٝتها بالفارسية إيراف فعربتها العرب كقالوا: عراؽ. كقيل: ٌٝتى عراقا الستواء 
آثار البالد كأخبار العباد ينظر: أرضو كخلٌوىا من جباؿ تعلو كأكدية تنخفض. كقيل غَت ذلك. 

  .(ِٔٗ/ ِ) :كالبقاع أٝتاء األمكنةمراصد االطالع على ، ك (ُْٗ)ص: 
جرداف غَت شا٥تُت يتقارباف جدا العرض إذل منتهاىا جبالف أ مصر: مدينة يكتنفها من مبدئها يف (.ِ)

الضفة الغربية منو، كالنيل  شرقية، كىو جبل ا١تقطم؛ كاآلخر يفضفة النيل ال كضعهما: أحد٫تا يف يف
ن خط ا١تغرب أربع كٜتسوف منسرب بينهما من مدينة أسواف إذل أف ينتهيا إذل الفسطاط، كبعدىا ع

درجة كعن خط االستواء تسع كعشركف درجة. كٝتيت مصر باسم من أحدثها كىو مصر بن 
. انظر: مراصد أياـ عمر بن ا٠تطاب  ـ بن نوح. فتحها عمرك بن العاص يفمصرامي بن حا

ائن ذكر ا١تد (، كآكاـ ا١ترجاف يفُِٕٕ/ ّكالبقاع للقطيعي: ) أٝتاء األمكنةاالطالع على 
 (.ٖٗكل مكاف إلسحاؽ ا١تنجم )ص: ي  ا١تشهورة فى

بفتح أكلو كثانيو، البلد ا١تعركؼ الذم كاف لسبأ فسمي ٯتنىان ألنو عن ٯتُت الكعبة، كما ٝتي الشاـ  (.ّ)
شامان ألنو عن مشاؿ الكعبة، كاٟتجاز حجازان ألنو حاجز بينهما، كقيل ٝتي اليمن ليمنو كالشاـ 

 (ُٗٔر يف خرب األقطار )ص:الركض ا١تعطاينظر: ٯتننا بتيمن بن قحطاف. لشؤمو، كقيل ٝتي اليمن 
 .(ُّْٖ/ّ): مراصد االطالع

 .، كا١تثبت من بقية النسخ((جانب))يف األصل   ((جانبو))قولو  (. ْ)
من أعظم بفتح أكلو، كسكوف ٫تزتو أك فتحها، كلغة ثالثة بغَت ٫تز، كيذكر كيؤنث. الشاـ:  (.ٓ)

 رض ا١تقدسة اليت جعلها اهلل منزؿ األنبياء كمهبط الوحي ك٤تل األنبياء كاألكلياء.ىي األالبلداف، ك 
، كهبا من أمهات ا١تدف:  كحٌدىا من الفرات إذل العريش طوال كعرضا من جبلى طِتء إذل ْتر الرـك
منبج كحلب كٛتاة كٛتص كدمشق كبيت ا١تقدس، كىف سواحلها عٌكا كصور كعسقالف. كٝتٌيت 

ـ بٌت كنعاف بن حاـ إليها، أك ألف ساـ بن نوح أكؿ من نز٢تا، فجعلت السُت شينا، بالشاـ لتشأ
آثار ، ك (ٕٕٓ/ ِ) :كالبقاع أٝتاء األمكنةمراصد االطالع على ينظر: ككاف اٝتها األكؿ سورل. 
  .(َِٓالبالد كأخبار العباد )ص: 
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 .(2)كتعلم األدلة عند إرادة سفر يقل فيو العارفوف بالقبلة  فرض عُت 
ٮترج الوقت قبل ا١تركر ال  (1)، أك سفر بُت قرل هبا ٤تاريب معتمدة ْتيثكيف حضر 

مراجعة ثقة منهم قبل خركج الوقت فيما  (3)، أك يكثر العارفوف فيو ْتيث تسهلعلى كاحدة
  .(4)فرض كفاية  ،هريظ

 .ألف معظم أدلتها ا١تذكورة بصرية ؛ال أعمى (ير  ص  ب  )يف القبلة  ا ٬تتهدكإ٪ت
، كمعادة لفساد عيٍت، كلو منذكرة ( ض  رْ ف    ل  ك  ل  ) ، كالتقليد اآليتك٬تب االجتهاد 
يف  كإف دل ينتقل عن موضعو سعيان  ،أك يف ٚتاعة، (6)((اجملموع))كما اقتضاه كالـ   ،(5)األكذل

إال  ؛ ألهنا ال تكوف غالبان ظن عند ا١توافقة، كقوة الثاين عند ا١تخالفةإصابة اٟتق؛ لتأكد ال
لتو لديو ، كإال دل ٬تب ٟتضور أدللدليل األكؿ ، ك٤تل ذلك ما دل يكن ذاكران أقول (7)بدليل

 (8)/ردٌ ، كيي ا دل يفده االجتهاد األكؿ اليقُتٔتا إذ ، كقيده بعضهم أيضان عند إرادة الفعل الثاين
، أك ا٠ترب ية الكعبةؤ منحصر يف ر  (20)]ىنا[ ؛ ألف اليقُتيتصور ىنا (9)]ال[ف ىذا أب

                                                 

 . انظر:البعض، كاإلٯتاف ك٨توه (.فرض العُت: ما يلـز كل كاحد إقامتو كال يسقط عن البعض بإقامةُ)
 .(ُٓٔالتعريفات )ص: 

 .((حيث))يف )ـ(   ((يثْت)) قولو (. ِ)
 .((يسهل))يف )ظ(   ((تسهل))قولو  (. ّ)
 .(ِٖٓ/ ُ) :الغرر البهيةك  ،(ُّٖ/ ُ) :أسٌت ا١تطالب، ك (ِّّ/ ّاجملموع )ينظر:  (.ْ)
 .((األكؿ))يف األصل  (.ٓ)
 .( ُِٖ، ُِٕ ،ُِٔ/ ّظر: اجملموع )ان(. ٔ)
 .((يف )ح( ، ك)ـ( ))لدليل ((بدليل))قولو  (. ٕ)
 ./أ، من  )ظ(ٖٓ هناية لوح ((كيرد))قولو (. ٖ)
 .، كا١تثبت من بقية النسخ((الف))يف األصل  ((ال))قولو  (. ٗ)
 زيادة من )ح( ، ك)ظ( . ((ىنا))قولو  (. َُ)
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ألنو ال فرؽ يف كجوب االجتهاد ؛ باليقُت الظنعن علم، كال يصح أف يريد  (2)]هبا[ا١تتواتر
 .أك ضعيفه   (3)/قوم   ظن   (1)بُت أف يكوف عنده ثانيان 

، كإ٪تا دل ٕتب إعادة د ٢تماال ٬تب التجديف ،كصالة اٞتنازة ،النفل ام  أى  ]/ أ ِّ[ 
القبلة  ء؛ لبنا(4)كما مر  ، كال يف ا١تاء ا١تشتبو قبل اٟتدث  كصلى فيواالجتهاد يف ثوب اجتهد 

، ث إذا باختالؼ األمكنة ٓتالؼ الطهارة كالسًت (5)فاختالفها ،يف األصل على اليقُت
  .آخر البابكإال عمل بالثاين على تفصيل يأيت  ،ف كافق فذاؾإف ،اجتهد ثانيان 

 أف   ،٦تا مر أخذان باحملل الذم علم بطريق التواتر  :أم (6)(و  اب  ر  حْ م  ب  )االجتهاد  (م  ر  ح  و  ) 
(  م  ال  الس  ) ك، الصالة (و  يْ ل  ع  )النيب  ٓترب عدؿ أف   االكتفاء، ك٭تتمل (7)القبلة ال تثبت بظن

باطل،  (8)]الوفخي[يسرة  كأنة ل حاذؽ فيو ٯتفلو ٗتي   ،على خطأ قرُّ ال يي   ؛ ألنو صلى فيو
ماد ا٠ترب عن علم مع فال ٬توز اعت ،القدرة عليو كهي على الكعبة خذ أف  ؤ ي كمن ذلك

 .القدرة عليو
كانت بدعة   ، كمن ث٤تاريب ؛ ألنو دل يكن يف زمنو كمراده كغَته باحملراب ما قررتو 

  لكنها حسنة.
 
 

                                                 

 .نسخ، كا١تثبت من بقية الساقط من األصل  ((هبا))قولو  (. ُ)
 . ((عند))يف )ح(   ((عنده))قولو  (. ِ)
 /ب من )ـ(.ُّْهناية لوح  ((قوم))قولو (. ّ)
 أ(.ٓٓ/ؿُاإلمداد ) (.ْ)
 .((كاختالفها))، كيف )ظ( ((كاختالفهما))يف )ح( ، ك)ـ(  ((فاختالفها))قولو  (. ٓ)
  .(ُِٔ/ُ) :كالركضة ،(ُٗ/ِ: )ينظر: هناية ا١تطلب(. ٔ)
 .((بظٍت))يف )ظ( ، ك)ـ(  ((بظن))قولو (. ٕ)
 .، كا١تثبت من بقية النسخ((فحالو))يف األصل   ((فخيالو))قولو  (. ٖ)
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 :بقولو (1)معشر ا١تسلمُت بقيد زاده (2)(ابن  ي  ار  ح  م  ب  ) حـر االجتهاد أيضان  (و  )
كمحاريب طريق ٯتر هبا ا١تسلموف كىم أكثر من غَتىم ،  ،ا١توثوؽ هبا :أم (3)(ة  وق  ث  وْ الم  )

كإف خربت لكن بشرط أف ، منهم ]/ب ِّ[ هبا قركف أاليت نشك٤تاريب قراىم القدٯتة 
سمت الكواكب، عرفة بب إال ْتضرة ٚتع من أىل ا١ت؛ ألهنا دل تنصمن الطعن (4)تسلم

، عن غَته بأنو إذا تكرر الزماف نقالن  (5)كعللو ابن الرفعة، كالنجـو فجرل ذلك ٣ترل ا٠ترب
كإال فيجوز أف  (6):]قاؿ[ كدل ينكركىا صار كإٚتاعهم عليها، ككقف عليها العدد الكثَت

 .، فال ٬توز للمجتهد تقليدىم(7)/يكوف الوضع باجتهاد
اٞتهة ؛ ألف ا٠تطأ يف فال ٯتتنع (8)(ة  ر  سْ ي  و   ,ة  ن  مْ ال ي  )فيها يف اٞتهة كإ٪تا ٯتتنع االجتهاد  

، كظاىر كالمهم جواز كالتياسر، منتيآتالؼ ال، كاتفاقهم ٦تتنع، مع استمرار ا٠تلق الكثَتين
  .ل بالوجوبئال قا :بل قاؿ، (9)كبو صرح ابن الرفعة، وبوال كج، اماالجتهاد فيه

 
 
 
 

                                                 

 (.ّٗ/ّ) :كفاية النبيو، ك (ََِ/ّ) :اجملموعك  ،(ِٗ/ُ) :التنبيو نظر :ي(. ُ)
 .((زاد))يف )ح(  ((زاده))قولو  (. ِ)
 (.ِٗ(، كاإلرشاد )ص: ُٕٓينظر: اٟتاكم الصغَت )ص: (. ّ)
 .((يسلم))يف )ـ(  ((تسلم))قولو  (. ْ)
 (.ّٗ/ّ) :ينظر : كفاية النبيو(. ٓ)
 ساقط من األصل، كا١تثبت من بقية النسخ.  ((قاؿ))قولو  (. ٔ)
 /أ من )ح( .ْٗهناية لوح  ((باجتهاد))قولو  (. ٕ)
 (.ّٗ/ّ) :كفاية النبيوك  ،(ََِ/ّ) :اجملموعك  ،(ِٗ/ُ) :التنبيو :ينظر(. ٖ)
 (.ّٗ/ّ) :ة النبيو: كفايينظر(. ٗ)
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، بالنسبة للجهة كا٠ترب احملراب (3)]ينئذفح[ ،، انفرد بو٬تب :(1)فيو (2)فقوؿ السبكي
 ،و كاف من باب ا٠ترب منع االجتهادكالتقليد إذ ل بة إليهما رتبة متوسطة بُت ا٠تربكبالنس

 .من باب التقليد كجبك 
 :(4)((ا١توثوقة)) -من زيادتو-:كخرج بقولو 
 .مُتهبا قركف من ا١تسل دل ينشأصغَتة قرية  (5)٤تاريب/ 
 .أك يستوم مع مركر غَتىم، كطريق يندر مركرىم هبا 
 .أبنوىا ىم أـ الكفار ]/أ ِْ[ (6)درلكقرية خربة ال يي  
 ػ:ك، ك٤تاريب طعن فيها 
  .(7)قبلة جامع طولوف -

                                                 

 (.َّٓ: االبتهاج يف شرح ا١تنهاج )ص/ ينظر (ُ)
قرأ  ،اٟتسُت بن علي بن عبد الكايف األنصارم ا٠تزرجي السبكي ا١تصرم ث الدمشقيكالسبكي ىو: 

طبقات الشافعية البن قاضى . ينظر: قْٕٔت، ابن النقيبعن على ا١تزم كالذىيب كأخذ 
 . (ُِٓ/ ٗ) :الكربل للسبكي طبقات الشافعيةك  ،(ِِ/ ّ) :شهبة

 .((بو))يف )ح( ك)ظ(  ((فيو))ولو  ق(. ِ)
 .((فح))رمز لو يف األصل بقولو  ((فحينئذ))قولو (. ّ)
 (.ِٗ(، كاإلرشاد )ص: ُٔٓينظر: اٟتاكم الصغَت )ص: (. ْ)
 /أ من )ـ(.ُْْهناية لوح  ((٤تاريب))قولو (. ٓ)
  .((ال ندرم))يف )ح(  ((ال يدرل))قولو (. ٔ)
ألف دينار يف بنائو، كقد  َُِ. أنفق يف مصر ػ ق ِّٔىو مسجد أقامو أٛتد بن طولوف عاـ  (.ٕ)

. ك١تا خطو مئذنة ا١تسجد ىي أقدـ مئذنة موجودة يف مصرك اىتم باألمور ا٢تندسية يف بناء ا١تسجد. 
ا١تناـ كىو يقوؿ لو: يا أٛتد، إٌف  يف الٌنيٌب،  ابن طولوف ٖتديد قبلتو، فرأل يف وااختلفا١تهندسوف 

األرض صورة ما يعمل.. فلما كاف الفجر مضى  قبلة ىذا اٞتامع على ىذا ا١توضع، كخٌط لو يف
األرض مصٌورة،  بوضع القبلة فيو، فوجد صورة القبلة يف مسرعا إذل ا١توضع الذم أمره رسوؿ اهلل 

/ ُ) :السبكي فتاكلكيف  ،(َِّ/ ُ) :رمرشد الزكار اذل قبور االبرا. ذلككبٌت احملراب على 
ا١تواعظ كاالعتبار بذكر ا٠تطط . ينظر: منحرفة إذل الغرب كالصواب التياسر فيهاأف قبلتو   (ُْٓ
  .(ِْٔ/ ْ) :معجم البلداف، ك (ّٖ/ ْ) :كاآلثار
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 (2)اإلماـ الشافعي كتربة -
.  

 .(1)كالقرافة -
  .مصر (3)كأرياؼ -

 .لوثوؽ هبا يف ٚتيع ذلكلعدـ ا؛ فال ٬توز اعتمادىا، عنكدل يثبت ما يدفع الط
  

 
 

                                                 

فيها قرب  عالية عظيمة مزخرفةتربة اإلماـ الشافعي أك قبة اإلماـ الشافعي توجد بالقرافة، كىي قبة  (.ُ)
. ، كهبا مسجد جامع كترب كثَتة عليها أكقاؼ للقرٌاء، كمدرسة كبَتة للشافعيةاإلماـ الشافعٌي 

من ٤تاريب  ، كقد تكلم يف قبلتها كغَتىا(َّّ/ ْ) :ا١تواعظ كاالعتبار بذكر ا٠تطط كاآلثارينظر: 
حاشية الدسوقي ظر: ين .مصر كمنية ابن خصيب فإهنا مقطوع ٓتطئها كما ىو معلـوكرشيدة قرافة 

  .(ّّٓ/ ِ) :على الشرح الكبَت
كىى اليـو مقربة أىل  ،ٝتيت بقرافة؛ بطن من ا١تعافر، نزلوىا فسميت هبمالقرافة: من قرل مصر،  (ِ)

مصر، كفيها أبنية جليلة ك٤تاٌؿ كاسعة، كسوؽ قائم، كمشاىد للصاٟتُت كترب األكابر كابن طولوف. 
كر أف فيها قرب النيب صاحل عليو السالـ، كقرب ركبيل بن يعقوب عليو كيذ ي، كهبا قرب اإلماـ الشافع

ٖتفة اٟتبيب كال تعتمد ٤تاريب القرافة ال٨تراؼ قبلتها. ينظر:  السالـ، كمشهد آسية امرأة فرعوف،
 ،(َُِٕ/ ّ) :كالبقاع أٝتاء األمكنةمراصد االطالع على ، ك (ُِٗ/ ِ) :على شرح ا٠تطيب

 .(َْٔاألقطار )ص: الركض ا١تعطار يف خرب ك 
تاج ك  ،(ُِٕ/ ُٓ) :هتذيب اللغة. الريف بالكسر: أرض فيها زرع كخصب، كاٞتمع: أرياؼ (.ّ)

فإنا ٧تد البالد فيها بعض األكقات ٤تاريب ٥تتلفة فقد قاؿ السبكي: " .(ّٗٔ/ِّالعركس )
صحاحا كشاىدنا شاىدنا يف الديار ا١تصرية قبلة جامع اٟتاكم كجامع األزىر كجامع الصاحل كغَتىا 

قبلة جامع طولوف كغَتىا منحرفة إذل الغرب كالصواب التياسر فيها ككذلك شاىدنا يف الشاـ ىذا 
االختالؼ ّتامع بٍت أمية كىو أقدمها كأشهرىا فيو ا٨تراؼ إذل جهة الغرب كجامع تنكز فيو ا٨تراؼ 

 .(ُْٓ/ُفتاكل السبكي ) ".أكثر منو كجامع جراح أكثرىا ا٨ترافا
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 ؛كيسرة ٯتنة (1)٬توز االجتهاد فيها  ٤تاريبو عداأف ما (2)، كغَتهكظاىر كالـ ا١تصنف
مصر ، كجامع ، كالشاـ، كبيت ا١تقدس(4)البصرةأك ، (3)قبلة الكوفةفالقوؿ بأنو ال ٬توز يف 

طع بعدـ ا٨تراؼ كإف كإٚتاعهم ال يوجب الق ،ىا من اجتهاد؛ ألهنم دل ينصبو فيو نظر العتيق
مصر ا١تتفق عليو، كإذل ما فيو ّتواز الصالة إذل كل ٤تراب كافق ٤تراب  (5)قل ، كأفىت ابن رزين

  و عرفان اسم االستقباؿ، مع ا١تيل.تيامن يسَت عنو، أك تياسر كذلك، بأف يطلق علي
 
 
 
 

                                                 

 .(ُِٓ/ُ) :ينظر: إخالص الناكم (ُ)
 .((فيها االجتهاد))يف )ـ(   ((االجتهاد فيها))قولو (. ِ)
الكوفة: ا١تدينة الكربل بالعراؽ كا١تصر األعظم كقبة اإلسالـ، كىي أكؿ مدينة اختطها ا١تسلموف  (.ّ)

خرب  الركض ا١تعطار يف .بالعراؽ يف سنة أربع عشرة، كىي على معظم الفرات كمنو شرب أىلها
 .(َُٓاألقطار )ص: 

كانت ،  البصرة: بالعراؽ، مصرت البصرة قبل الكوفة بسنة كنصف. كىي مدينة على قرب البحر (.ْ)
سنة أربع عشرة كاختط عتبة بن غزكاف ا١تنازؿ هبا  قبة اإلسالـ، كمقر أىلو، بنيت يف خالفة عمر 

أكؿ من اختطها كنز٢تا يف كبٌت مسجدان من قصب، كيقاؿ بل كاف ذلك سنة سبع عشرة. كعتبة 
آثار ك  ،(َُٓالركض ا١تعطار يف خرب األقطار )ص: ينظر: ٙتا٪تائة رجل كىو الذم فتح األبلة. 

 (َّٗالبالد كأخبار العباد )ص: 
مد بن اٟتسُت بن رزين بن موسى قاضي القضاة تقي الدين أبو عبد اهلل العامرم : ٤تىو (.ٓ)

 ،اٟتافظ شرؼ الدين الدمياطي، كٚتاعة من ا١تصريُت ٚتاعة،بدر الدين ابن  من تالميذه: ،اٟتموم
طبقات ، (ُٓ/ ّ) :بالوفيات الوايف نظر:ي .ق(َٖٔ)ت السَتة ٚتيل الذكرف ٛتيد اكك

 .(ُْٖ ،ُْٕ/ ِ) :طبقات الشافعية البن قاضى شهبةك ، (َٖٗ، َٕٗالشافعيُت )ص: 
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أك  يف إ٬تاب خالؼ ذلك عسر ف  ، حاصلو أى (2)ككأنو أخذ ذلك من كالـ لإلماـ
مشقة، لكن إطالقهم امتناع اقتداء أحد ٣تتهدين اختلفا تيامنان كتياسران باآلخر؛ ألنو يرل 

اليسَت فيو ٔتا  (3)،]إال أف ٮتص/(1)بطالف صالتو، يقتضي أنو ال فرؽ بُت يسَته ككثَته
 .(4)ذكر[
ز  )  ألدلة القبلة؛  ]/بِْ[ (ع ْن ت  ع ل م  )يف اٟتاؿ، كإف أمكنو التعلم بعد  (و ي  ق ل د  ع اج 

ا  ا ؛ لقولو   (ع ْدال  )هبا  (ع ار فا  )لعمى بصر، أك بصَتة، ٣تتهدن يف الركاية، كلو امرأة، أك عبدن
أكثر األدلة بصرية،  ف  ، كلعجز األكؿ؛ ألى (5)چڀ  ڀ   ڀ   ڀ  ٺ       ٺ  ٺ  چ تعاذل: 

 .(6)ؿو اسوأ حاالن من األك ن  كاالشتباه عليو يف الريح أكثر، كالثاين؛ ألى 
؛ ألف القبلة ال بدؿ ٢تا، كالتقليد (8)من األكاين ك٨توىا (7)كفارقت ىذه ا١تسألة نظَتىا 

إخبار عن [، (9)قبوؿ قوؿ الغَت ا١تستند لالجتهاد، كمر  أف قوؿ العدؿ رأيت القطب، ك٨توه
 . (20)]علم فاألخذ بو قبوؿ خرب ال تقليد

 

                                                 

  .(ِٗ/ ِ) :ذىبهناية ا١تطلب يف دراية ا١تىو إماـ اٟترمُت. ينظر: (. ُ)
 .((ككبَته))يف )ـ(  (( كثَته))قولو (. ِ)
 /ب، من )ظ(.ٖٓهناية لوح  ((ٮتص))قولو (. ّ)
 زيادة من)ح(،ك)ظ( . ((إال أف ٮتص اليسَت فيو ٔتا ذكر))قوؿ (.ْ)
 (. ّْسورة النحل: )(. ٓ)
حاشيتا  (ُّٖ/ ُ): أسٌت ا١تطالب (ِِٖ/ ّاجملموع شرح ا١تهذب ) (ِِٗ/ ّ) العزيز:ينظر: (. ٔ)

  .(ُٕٓ/ ُقليويب كعمَتة )
 .((نظائرىا))يف )ح(  ((نظَتىا))قولو (. ٕ)
 أ(.ِٓ/ ؿ ُاإلمداد شرح اإلرشاد )ج ينظر:(. ٖ)
  ( من ىذا البحث.َُٖينظر: )ص:   (.ٗ)
فاألخذ بو إخبار عن علم ))يف األصل  ((بو قبوؿ خرب ال تقليدإخبار عن علم فاألخذ ))قولو (. َُ)

 كا١تثبت من بقية النسخ .  ((بوؿ خرب ال تقليدفأخذ بو ق
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الشرح ))أكذل، كقيل: كاجب، كرجحو يف  كلو اختلف عليو ٣تتهداف، فاألكثق األعلم عنده
 (3)أحد٫تا أكثق، كاآلخر أعلم فالظاىر استواؤ٫تا؛ ألف كالن فيو معو ؿي  (1)، فإف كاف(2)((الصغَت

أشار لذلك، لكنو  (6()5)تقليد من شاء منهما، ث رأيت الشارح (4)معٌت ليس يف اآلخر، فلو
ظر، بل األكجو ما فرعتو عليو من التخيَت، على التساكم العمل بقوؿ األكؿ، كفيو ن (7)فرٌع/

،  دى جى كى  فٍ ىذا كلو إً  و ق ض ى )كيف اتفق؛ ٟترمة الوقت   (ص ل ى)٬تده  (8)(و إ ال  )العاجزي العدؿى
بعد اجتهاده؛ لتعارض األدلة، أك خفائها، فإنو يصلي كيف اتفق؛ ٟترمة الوقت  (ك م ت ح ي ر  
كجب عليو  (9)فإف قص ر بأف -قادر على التعلم كليس لو أف يقلد، أما ال،]/أِٓ[كيقضي

فال يقلد، فإف قلد قضى؛ لتقصَته، فإف  -تعلمها عينان؛ إلرادة سفر بقيده السابق فًتكو 
)ضاؽ الوقت عن التعلم صلى كيف اتفق/

20
)

 
كأعاد كا١تتحٌَت، كإف دل يقص ر بأف كاف فرض  

 طلقان.كفاية يف حقو فيجوز لو التقليد كاألعمى، كال إعادة م
 

                                                 

ا على الص ًحيح كىاأٍلكذلى تػىٍقًليد األكثق األعلم ) (ُ) كىلىو اٍختلف عىلىٍيًو اٍجًتهىاد ٣تتهدين قلد من شىاءى ًمنػٍهيمى
ختصار كفاية األخيار يف حل غاية اال  ينظر: .(كىقيل ٬تب ذىًلك كىرجحو الر اًفًعٌي يف الش رٍح الص ًغَت

 (ٔٗ)ص: 
 ساقط من )ح(.  ((كاف  ))قولو (. ِ)
 ساقط من بقية النسخ.  ((معوؿ))قولو (. ّ)
 .((كلو))يف )ح(  ((فلو))قولو (. ْ)
 . ((الش))يف )ح(  ((الشارح))قولو (. ٓ)

 /أ(ِٗ/ؿُ) :ينظر: شرح االرشاد للجوجرم(.ٔ)

 /ب من )ـ(ُْْهناية لوح  ((فرٌع))قولو (. ٕ)
 .((كال))يف )ح(  ((الكإ))قولو (. ٖ)
 )ح(.  منساقط  ((بأف))قولو (.ٗ)
 /ب من )ح(.ْٗهناية لوح ((اتفق))قولو (.َُ)
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بقيد زاده  (س ف ر   ص ْوب  )يستثٌت من كوف توجو البيت شرطان لصالة آمن قدر  (و  )
، (3)بأف دل يكن حرامان مكركىان كاف أك غَته، طويال ن كاف أك قصَتان  (1)(م ب اح  ): (2)بقولو

ل ال بأف ٮترج إذل ٤ت (6)أك ٨توه، كالقاضي، كا١تتورل كغَت٫تا (5)ٔتيل (4)كضبطو الشيخ أبو حامد
النداء، كبينهما تقارب، كاألكؿ أضبط، كالثاين أحوط؛  (7)تلزمو فيو اٞتمعة؛ لعدـ ٝتاعو

ٌ لىم ا نقلو يف فهو ال   ،لزيادتو على األكؿ (9)عن البغوم (8)((اجملموع))ذم ينبغي اعتماده، كمن ثى
 

رأل  (22)، كىكذا قالو غَته، كصوب السفر ا١تذكور(20)]على ما نقل عنو[ارتضاه حيث قاؿ:
د  )التوجو إليو  عن التوجو إذل الكعبة فيجوز استقبالو دكهنا،  (21)(معي ن  ب د ل  )موضع و  (ل ق اص 

 ككذا عكسو كما يأيت.
                                                 

 ساقط من )ح( . ((بقيد زاده بقولو))قولو : (. ُ)
 (.ِٗ(، كاإلرشاد )ص: ُٔٓينظر: اٟتاكم الصغَت )ص: (. ِ)
 .((أقصَتان ))يف )ـ(  ((أك قصَتان ))قولو (. ّ)
     .(ّْٖ/ ُ) :اجملموع شرح ا١تهذب: ينظر النقل عنو يف (.ْ)
ا١تيل أربعة آالؼ خطوة أك ستة آالؼ ذراع أك اثنا عشر ألف قدـ. كىذا يف تقدير الفقهاء، كما  (ٓ)

ا١تصباح ينظر: ذكر النوكل. كىو عند قدماء أىل ا٢تيئة: ثالثة آالؼ ذراع، كعند احملدثُت أربعة آالؼ. 
  .(ٖٖٓ/ ِ) :ا١تنَت يف غريب الشرح الكبَت

  .(ُِٔ/ ُ) :كاإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع ،(ُّْ/ ُ) :أسٌت ا١تطالب ينظر:  (.ٔ)
 .((ٝتاع))يف )ـ(  ((ٝتاعو))قولو (. ٕ)
  عن أيب حامد. (ّْٖ/ ُ) :اجملموع ما يف (.ٖ)
 ان،ي السنة، كاف إمامان، جليالن، كرًعان، زاىدي٤ت البغوم، اٟتسُت بن مسعود بن ٤تمد الفراء :( ىوٗ)

بكر الصَتيف،  عبد الواحد ا١تليحي، كأيبمن فقيهان، تفق و على القاضي اٟتسُت، كٝتع اٟتديث 
كمن مؤلفاتو: التهذيب، كشرح  ،كركل عنو أبو منصور ٤تمد العطارم، كأبو الفتوح ٤تمد الطائي

لشافعية سنة ست عشرة كٜتسمائة. انظر ترٚتتو: طبقات ا تويف ،السن ة، كمعادل السن ة، كغَتىا
 .(ُٕٕ) ، رقم:(َِٓ/ُ) :افعية لألسنوم(، كطبقات الشٕٕٔ) ، رقم:(ٕٓ/ٕ) :الكربل

 ساقط من األصل ،  ك)ـ(، كا١تثبت من )ح( ، ك )ظ(. ((على ما نقل عنو))قولو (. َُ)
 ساقط من )ظ( .(( ا١تذكور))قولو (. ُُ)
  .(ِٕٖ/ ُ) :الغرر البهيةينظر: (. ُِ)



 

 

 
 

 291 فصل يف االسمقبال                                                                                          تيمي اإلمداد شرح اإلرشاد البن حجر اهل

 ) ة  )أم: فيو كعيد، كركعيت طواؼ، كغَت٫تا  )ب ن  ْفل  لتالكة، أك شكر فلو  (و ل ْو س ْجد 
َته خالؼ ما يو٫تو كالـ لصوب مقصده، كإف دل يسلك طريقو لعذر، أك غ ]/بِٓ[فعلو

كاف  (1)، كغَته(2)((اإلسعاد)) أك ماشيان مًتددان يف حاجتو أـ ال؛  -(3)كلو دابة مغصوبة-راكبا ن
، (4)«كاف يصلي على راحلتو يف السفر غَت ا١تكتوبة حيث ما توجهت بو  أنو »١تا صح 

فار فلو  أم: يف جهة مقصده، كقيس بالراكب ا١تاشي، كسبب ذلك احتياج الناس لألس
معايشهم فسومح ٢تم يف تركو، كمن ث ْتث  (6)، ك(5)]لًتكوا أكرادىم[كلفوا االستقباؿ 

أنو لو كاف ١تقصده طريقاف ٯتكنو االستقباؿ يف أحد٫تا فقط دل يكلف سلوكو؛ ١تزيد  األذرعي
  من ال مقصد لو معُت (7)التوسعة يف النوافل كتكثَتىا، كبو فارؽ منع القصر يف نظَته، أما/

غَت مباح بأف يكوف عاصيان  (20)ضاؿ، كمن لو مقصد معُت (9)، كمًتدد بطلب(8)كهائم
 بسفره 

                                                 

 (َٖٕ:ينظر: اإلسعاد )ص(. ُ)
 ساقط من )ظ( . ((غَته))قولو (. ِ)
 ".لعدـ عصيانو بنفس السفر" :(ِٕٖ/ ُ) :الغرر البهيةيف حاشية الشربيٍت على (. ّ)
،  كتاب تقصَت الص الة، باب: صالة (َُّٗ)، رقم: (ّٕٓ/ِفيصحيحو: ) ركاه البخارم (.ْ)

 يف صحيحو: سلمكم، الت طوُّع على الد كاب كحيثما توج هت بو، من حديث ابن عمر 
ابة يف ا(.ََٕ)، رقم: (ْٖٔ/ُ) لس فر كتاب صالة ا١تسافرين، باب: جواز صالة الن افلة على الد 

 .، كالل فظ لوحيث توج هت
 .، كا١تثبت من بقية النسخ((لَتكبوا أكزادىم))يف األصل  ((لًتكوا أكرادىم))قولو (. ٓ)
 .((أك))يف )ح(   ((ك))قولو (. ٔ)
 /أ من )ـ(.ُْٓهناية لوح  ((أما))قولو (. ٕ)
 .((٢تائم  ))يف )ـ(  ((كهائم)) قولو (. ٖ)
 .((لطلب))يف )ظ(  ((بطلب))قولو (. ٗ)
 ساقط من )ح(. ((كهائم ، كمًتدد بطلب ضاؿ ، كمن لو مقصد معُت))قولو (. َُ)
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سائر الرخص كما يأيت يف  (2)ال فيو، كآبق، فال يرخص ٢تما بالتنفل لغَت القبلة كغَته من
 صالة ا١تسافر.

ليو صار مقيمان كأف كصلت دابتو دار إقامتو امتنع ع (1)كأفهم التقييد بالسفر أنو مىت
خالؿ [؛ لزكاؿ سببو، كال بد أيضا من دكاـ سَته، فلو كصل ا١تنزؿ يف (3)الًتخص ا١تذكور

ٯتكنو اإل٘تاـ عليها للقبلة، كىي كاقفة، فالشرط دكاـ  ]/أ ِٔ[ نزؿ كجوبان  ما دل (4)]الصالة
 (7)كالسَت، كامتنع عليو الركوب، (6)كسَته، فلو نزؿ يف أثناء صالتو لزمو اإل٘تاـ للقبلة (5)سفره/

قبل السالـ، قاؿ االذرعي: إال  إف اضطر للركوب، كإ٪تا أبطلها الركوب قبل السالـ دكف 
من الركوب، كأقل عمالن ، كإ٪تا يكوف صوب السفر بدالن يف حق النزكؿ؛ ألنو  أخف 

، ك٤تارة(8)(ب ه ود ج  )راكب  (ال  ) ماشي، كراكب يف ٨تو سرج،
 

كن ، فإنو إذا أم(و س ف ين ة  )، (9)
 (20)توجهو، كإ٘تامو األركاف كلها أك بعضها لزمو ذلك؛ لتيسره عليو،  نعم ىذا يف السفينة

(ل غ ْير  م س ي ر ىا)
 

دل يكن رئيس  (23)]إف[مسٌَتىا كىو: من لو دخل يف سَتىا،  (21)]أم ا[، (22)

                                                 

  .((يف))يف )ـ(  ((من))قولو (. ُ)
 .((من))يف )ـ(  ((مىت))قولو  (. ِ)
  .(ِٖٗ/ ُ) :الغرر البهيةك  ،(ٖٓ/ ِاية ا١تطلب يف دراية ا١تذىب )هنينظر: (. ّ)
 ، كا١تثبت من بقية النسخ.((صالة خالؿ الصالة))يف األصل  ((خالؿ الصالة))قولو  (. ْ)
 /أ ، من )ظ( .ٖٔهناية لوح  ((سفره))قولو (. ٓ)
 ساقط من )ح( . ((كىي كاقفة  ػػػػػػػ إذل ػػػػػػ للقبلة))من قولو (. ٔ)
 . ((اليسَت))يف )ـ(  ((كالسَت))قولو (. ٕ)
 (.ٕٔٗ/ِا١تعجم الوسيط: )لى ظهر اٞتمل لًتكب فيها النساء. : مركب ذك قب ة يوضىعي عا٢تودجي (. ٖ)
أسٌت ينظر:  يسمى يف العرؼ ٤تارةعليها سًت يدفع اٟتر كالربد ك رتفعة ّتوانب احململ ا١تعواد اال(.ٗ)

 .(ْْٓ/ ُ) :ا١تطالب يف شرح ركض الطالب
 ساقط من )ح( . ((ها ػػػػػػػ إذل ػػػػػ يف السفينةأك بعض))من قولو (. َُ)
  .(ُِٔ/ ُاإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع )، ك (ُّْ/ ُ) :أسٌت ا١تطالب ينظر: (.ُُ)
 .كا١تثبت من بقية النسخ ((أك))يف األصل  ((أما))قولو (. ُِ)
 ن بقية النسخ.، كا١تثبت م((فإف))يف األصل  ((كإف))قولو (. ُّ)
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شرح ال))ا١تالحُت فال يلزمو التوجو يف ٚتيع صالتو، كال إ٘تاـ األركاف، خالفان ١تا يف 
، بل ٬تب (3)؛ ألف تكليفو ذلك يقطعو عن النفل أك عملو(1)((اٟتاكم))، كإف تبعو (2)((الصغَت

 عليو التوجو يف التحـر فقط إف سهل كراكب الدابة.
بأف كاف ماشيا،  (4)إيقاعو مع االستقباؿ (س ه ل   ف ي ت ح ر م  )يكوف صوب السفر بدالن  (و ال  ) 

بأف تكوف كاقفة، كيسهل ا٨ترافو عليها، أك  (6()5)كال مقطورة/أك راكبا، كالدابة غَت صعبة، 
كاف إذا أراد » ؛ ١تا صح أنو ]/ب ِٔ[زمامها، كىي سهلة  (7)ٖتريفها، أك سائرة كبيده

، (20)«حيث كجهو ركابو (9)]فكرب ث صلى [، (8)أف يتطوع يف سفره استقبل بناقتو القبلة
ف دكامان للمشقة كما يف النية يف العبادة، كخرج كليكوف ابتداء صالتو بصفة الكماؿ ث ٮتف

بقولو: سهل ما لو دل يسهل ذلك بأف تكوف
 

دل يسهل ا٨ترافو  (22)]أك[صعبة، أك مقطورة، 
عليها، كال ٖتريفها، فال يلزمو توجو للمشقة، كاختالؿ أمر السَت عليو، أما غَت التحـر فال 

                                                 

 (ِٖٗ/ ُ) :الغرر البهية ينظر النقل عن الشرح الصغَت يف : (ُ)
  . (ُٕٓ ص:) :الصغَت ماٟتاك ينظر:  (.ِ)
 .((عمل))يف )ح(   ((عملو))قولو (. ّ)
  .(َِٗ/ ُ) :الغرر البهيةينظر: (. ْ)
 . /أ من )ح(ٓٗهناية لوح  ((مقطورة))قولو (. ٓ)
. رىا : قرب بعضها إذل بعض على نسقر االبل قطرا كقطرىا كأقطقطا١تقطورة: من القطر، ك  (.ٔ)

القاموس ينظر:  .: اجملمرة كا١تقطر بكسر٫تااال بل قطارا بالكسر أم: مقطورة. كا١تقطرةكجاءت 
 .(ٔٗٓ)ص:  :احمليط

 .((كبيدىا))يف )ظ(  ((كبيده)) قولو(. ٕ)
 ساقط من )ـ( . ((القبلة))قولو (. ٖ)
 ، كا١تثبت من بقية النسخ.((ث كرب ، فصلى))يف األصل  (( صلىث ،فكرب)) قولو (. ٗ)
كتاب الص الة، باب: الت طوُّع على الر احلة   (ُِِٓ)رقم:  ،(ُٔ/ِيف سننو: ) ركاه أبو داكد (.َُ)

، (ِِٔ/ُ: )األلباين يف صحيح سنن أيب داكد(، ك ُِٓ/ّ) :عو كحس نو الن وكم يف اجملم .كالوتر
 .(َُْٖ)رقم: 

 يف األصل ، ك)ظ( ))ك((، كا١تثبت من )ـ( ك)ح(. ((أك))قولو  (.ُُ)
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، كإف (1)يصرح بو كالـ الشيخُت ، كإف سهل كما(2)٬تب على الراكب االستقباؿ فيو/
: كالقياس (5)لغَته قاؿ ابن الصباغ (4)؛ ألف االنعقاد ٭تتاط لو ماال ٭تتاط(3)استبعده اإلسنوم

: إف كقف السًتاحة، (6)أنو ماداـ كاقفان ال يصل ي إاٌل إذل القبلة، كىو متعُت، كقاؿ ا١تاكردم
سار دل يتم ٞتهة سفره، إاٌل إف كاف سَته  أك النتظار رفقة لزمو االستقباؿ ماداـ كاقفا، فإف

ألجل سَت الرفقة ٓتالؼ ما إذا كاف ٥تتاران بال ضركرة؛ ألنو بالوقوؼ لزمو فرض التوجو 
أف يتمها باإلٯتاء، فما داـ كاقفا ٬تب عليو االستقباؿ دكف  (7)((اجملموع))انتهى. كلو كما يف 

 الو ا١تاكردم عن األصحاب متعقب بأنو من تفردهما ق (9)األركاف، كنػىٍقلي ابن الرفعة (8)]إ٘تاـ[
؛ ألف خالفو ٚتع متقدموف فجوزكا لو السَت بعد كقوفو كالبناء مطلقان  كمن ثىٌ  ،]/إِٔ]

)، كفارؽ النازؿ إذا شرع يف صالتو للقبلة بأف ذلك التـزا١تسافر ٭تتاج للوقوؼ لذلك
20

) 
عنو  ، كإ٪تا عدؿلو غان لمقصد كاف سائلدل يكن، كىذا التوجو قصان ن، ث التـز الصالة إليها

يف كالـ -َت ألجل الرفقة ، كأٟتق بعضهم بالسللحاجة فيجوز لو العدكؿ إذل ما كاف لو أكالن 
)، كقضيتو أنو ال فرؽ بُت أف ٯتكنوسَتىا بنفسها -ا١تاكردم

22
 .، كىو ٤تتملطها أـ الضب (

                                                 

 /ب من )ـ(ُْٓهناية لوح  ((فيو))قولو (. ُ)
  .(ُُِ/ ُ) :ركضة الطالبُت، ك (ّّْ/ ُ): العزيز شرح الوجيزينظر:  (.ِ)
أف الواقفة إذا سهل عليو كمقتضاه ((( بعد أف أكرد كالـ الشيخُت: ْٕٕ/ ِ) :قاؿ يف ا١تهمات (. ّ)

 .((، أك ا٨ترافو عليها إ٪تا ٬تب على راكبها االستقباؿ حاؿ التحـر خاصة، كىو بعيدإدارهتا
 .((ٖتتاط))يف )ح(    ((٭تتاط))قولو (. ْ)
     (. ِٖٔالشامل البن الصباغ )ص/ ينظر: (.ٓ)
  .  (ُٗٔ/ ِ) م:الكبَت ػ ا١تاكرد ماٟتاك  ينظر: (.ٔ)
  .(ِّٗ/ ّ) :اجملموع شرح ا١تهذب ينظر: (.ٕ)
 .. كا١تثبت من بقية النسخ ((إٯتاء)) يف األصل ((إ٘تاـ))قولو (. ٖ)
  .(ِِ/ ّ) :كفاية النبيو يف شرح التنبيو  ينظر: (.ٗ)
 تكرر يف األصل. ((بأف ذلك التـز))قولو (. َُ)
 .((٘تكنو))يف )ظ(  ((ٯتكنو))قولو (. ُُ)
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؛ (ام  ه  م  ت  وأ  ) ،د٫تا استقبل فيهمابل إذا أرا (2)( ه  ود  ج  س  , و  اش  م   وع  ك  ر  )ال يف ( و  ) 
، كمنو االعتداؿ ،السجدتُت كال ٯتشي إال يف قيامو ، كمثلهما اٞتلوس بُتلسهولة ذلك عليو

، اٞتلوس بُت السجدتُتتداؿ ، كفارؽ االعالسالـ لطوؿ زمنهما ٓتالؼ غَت٫تاكتشهده مع 
من سفره قدر ما يأيت  ؛ ليمشي فيو شيئان سهل، فسقط عنو التوجو فيوبأف مشي القائم ي

كمنو يؤخذ أنو  ،ال ٯتكن إال بالقياـ، كىو غَت جائز، فلزمو التوجو فيو ، كمشي اٞتالسبذكره
س بُت كاف اٞتلو  (1)ا١تشي على رجليو ]/بِٕ[لعجزه عن  ، أك حبوان لو كاف ٯتشي زحفا

 .أشار لذلك (3)ث رأيت الشارح ،، كليس ببعيدالسجدتُت يف حقو كاالعتداؿ
تباع يف ذلك  لال ؛خفضلكن ٬تب كوف السجود أ ،(4)كوعو كسجودهبر  (ب  اك  ر   ْوم أ  و أ  ) 

كإ٪تا كجب ٘تييزا  ،اخفض (7)بدكف تقييد السجود بكونو (6)، كركاه البخارم(5)ذمركاه الًتم
 (20)/، أك ٨توهأك سرجها، (9)الدابة (8)/بينهما كال يلزمو يف سجوده كضع جبهتو على عرؼ

                                                 

  .(ّّْ/ ُ) :هناية احملتاج، ك (ّٕ/ ِ) :النجم الوىاجينظر: (. ُ)
 .((راحلتو))يف  )ظ(   ((رجليو))قولو (. ِ)
 أ(./ّٗ/ؿُ: )شرح اإلرشاد للجوجرم ينظر:(.ّ)
  .(ُٕ/ ّ) :كفاية النبيوك  ،(ُِّ/ ُ) :ركضة الطالبُت، ك (ّّْ/ ُ): العزيز شرح الوجيزينظر:  (.ْ)
يف  لنيب عمرك بن عثماف بن يعلى بن مرة عن أبيو عن جده : أهنم كانوا مع ايشَت ٟتديث  (.ٓ)

مسَت فانتهوا إذل مضيق كحضرت الصالة فمطركا السماء من فوقهم كالبلة من أسفل منهم فأذف رسوؿ 
كىو  على راحلتو كأقاـ أك أقاـ فتقدـ على راحلتو فصلى هبم يومئ إٯتاء ٬تعل السجود أخفض  اهلل 

 .دابة يف الطُت كا١تطرجاء يف الصالة على ال باب ما( ُُْ) (ِٔٔ/ ِ) :سنن الًتمذم . من الركوع
 .(ْٖضعيف سنن الًتمذم )ص: كضعفو األلباين يف 

يصلي يف السفر على راحلتو حيث توجهت بو يومئ  ابن عمر قاؿ كاف النيب يشَت ٟتديث  (.ٔ)
 الصالة،كتاب ،  (ُْْ/ ِ): صحيح البخارم .إٯتاء صالة الليل إال الفرائض كيوتر على راحلتو

 .باب الوتر يف السفر
 .((بكوف))يف )ح(  ((بكونو))قولو . (ٕ)
 ./أ من )ـ(ُْٔهناية لوح  ((عرؼ))قولو (. ٖ)
 .(َُٗ/ ُ) :لحريبلغريب اٟتديث  )فركع الكتفُت(. ما نبت من الشعر من الناصية إذل ا١تنسج(.ٗ)
 /ب ، من )ظ( .ٖٔهناية لوح  ((٨توه))قولو (. َُ)
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راكب  يوميكسعو يف اال٨تناء كإ٪تا بذؿ نو ال يلزمو ه قاؿ اإلماـ: كالظاىر أأك تعسر ، لتعذره
 .(2)ه من زيادتوؤ ، كاستثناك٨توه؛ لتمكنو من اإل٘تاـ فيو كما مر   (د  ق  رْ م  ال ب  )سرج ك٨توه 

 .(3)بال حاجو (1)حصل منو (و  دْ ع  ب  )صالة ا١تاشي  (ل  ط  بْ ت   و  )
؛ لوجوب االحًتاز (4)تقتضيو (ة  اج  ح   ال  ب  )نو للدابة م (اء  د  عْ إ  )صالة الراكب بسبب  (و  )

كخوؼ ٣ترد االنقطاع عن   ،ٟتاجو ءعداإلا ال ٭تتاج إليها ٓتالؼ العدك، ك عن األفعاؿ اليت
ذرعي ألف رجح اكإ، كما اقتضاه كالمهم ،ف دل يتعلق بالسفر كصيد يريد إمساكوالرفقة كإ

)خالفو
5

ف كاف كإ ءعداكاإلنو ال يضر دكف العدك أ، فال يضر كإف كثر،  كظاىر كالمهم (
ف دل يتم عدك دل لو قيل ا١تراد بو الزائد عليها كإ، ك لى عادتو يف مشيو أك عادة الدابةزائدا ع

، كإف ءا، كاإلعد غَت العدك٬تاب بأف يف رعايتو مشقة فسومح لو يف ]/أِٖ[يبعد إال أف 
 .عليو (6)على عادتو تسهيالن لو زاد

ما أفادتو عبارتو أـ ا٨ترؼ عنو ك، استدبره ءسوا سفره عن صوب (ل  و د  ع  ب  )تبطل  (و  ) 
من أف ا١تقصود بالذات اجتماع فكر  ١تا مر   ؛حقو كالقبلة (8)/؛ ألنو يف(7)دكف عبارة أصلو

  .ي كال ٭تصل إال بلزـك كجهة كاحدةا١تصل
 
 

                                                 

 (.ِٗ (، كاإلرشاد )ص:ُٕٓينظر: اٟتاكم الصغَت )ص: (. ُ)
 .((منو حصل))يف )ح(   ((حصل منو))قولو (. ِ)
  .(ُِٗ/ ُ) :الغرر البهية، ك (ْٕٔ/ ِالتعليقة للقاضي حسُت )ينظر: (. ّ)
 .((يقتضيو))يف )ـ(   ((تقتضيو))قولو (. ْ)
 (ُّٓ/ُقوت احملتاج يف شرح ا١تنهاج ) ينظر:(. ٓ)
 ساقط من بقية النسخ . ((لو))قولو (. ٔ)
 (ُٕٓ)ص/ :اكم الصغَتينظر: اٟت(. ٕ)
 /ب ،من )ح( .ٓٗهناية لوح  ((يف)) قولو(. ٖ)
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أك ، (1)(2)((عاجملمو ))لو بركوبو مقلوبا كما يف ك - ف عدؿ بأف ا٨ترؼ عن مقصدهإ (ال  )
از لو جعل ؛ ألهنا األصل كمن ث جكىو القبلة ،(ل  صْ ل  ل  ) -(3)((ا٠تادـ))على جنب كما يف 

  .(4)من زيادتو ((ال لألصل)) :كالتصريح بقولو، كجهو ٢تا كظهره ١تقصده
ف أميل عنو عليو بأ (ه  ر  كْ أ   نْ إ  و  )، تعمد (6)]إف[ القبلة (5)]جهةكإ٪تا تبطل بالعدكؿ لغَت ]

  .(9)الفصل أـ طاؿ (8)أقرب ءسوا (7)األرضكا١تصلي على  لغَت القبلة قهران 
كليست  ، أم معو بأف يظن ا١تعدكؿ إليها طريقو (بخطأ  ) عرفان  (ير  ص  ق  )بعدكؿ  (ال  ) 

 .كذلك
 .عن كونو يف الصالة (ول  ى  ذ  ) مع (و  ) 
فال بطالف يف  ،ابو فلم يقدر على ضبطه (20)نفرتف من الدابة بأ (اح  م  ج  )مع  (و  ) 

؛ ألف عمد ذلك مبطل كفعل الدابة (و  هْ لس  ل  ) فيها (د  ج  سْ ي  ف   )؛ للعذر ىذه الصور الثالث
 اٞتماح؛ ١تا يأيت. منسوب إليو حىت يف صورة

 
 

                                                 

  .(ُِْ/ ّ)اجملموع:  (.ُ)
 .(خالفان ١تن ْتث خالفو ، ككأهنم دل يطلعوا عليو )يف )ح( ، ك)ظ( زيادة قولو (. ِ)
 .(ِِٖينظر: خادـ الرافعي كالركضة )ص: (. ّ)
 (.ِٗ(، كاإلرشاد )ص: ُٕٓينظر: اٟتاكم الصغَت )ص: (. ْ)
 زيادة من بقية النسخ. ((جهة))قولو (. ٓ)
 .، كا١تثبت من بقية النسخ((إ٪تا))يف األصل   ((إف))قولو (. ٔ)
 .((على األصل))يف )ظ(  ((على األرض))قولو (. ٕ)
  .((قرب))يف )ـ(  ((أقرب))قولو (. ٖ)
  .(ِٓ/ ّكفاية النبيو يف شرح التنبيو )ينظر:   (.ٗ)
 . ((تقرب)))ـ(   يف ((نفرت))قولو (. َُ)
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١تا  خالفان  ا٠تطأكقياسو ، ]/ بِٖ[ (2)ماح ىو ما صححو الشيخافالسجود يف اٞتً ك 
)((اإلسعاد))يف 

1
 (5)/، كيف الذىوؿبالنسياف، كسيأيت الفرؽ بينهما ٟتاقوإ (4)من (3)((الشرح))، ك(

كىو ا١توافق ، ه، كغَت (7)سنوم، كاعتمده اإل، كنقل عن النص(6)((غَتالشرح الص))ىو ما يف 
أنو ال ، (9)يف ٚتيع كتبو (8)النوكم فيولكن الذم صححو ، سجود السهويف  ة اآلتيةللقاعد
، كفارؽ األكلُت ق بالرخصةإذ ىو الالئ، اىرككجهو ظ، (20)عن النص عي، كنقلو الرافيسجد

يف مثل ذلك  اإلكراه، ك كيعم النسياف بأنو ٦تا يكثر اإلكراهكفارؽ ، ا اظهرمبأف التقصَت فيه
، أما العدكؿ يف الصرؼ قهران  اإلكراهكإف أشبو  ،بالنسياف (22)]ماحاٞت[ٟتق كلذلك أ، يندر

مل تألف الصالة ال ٖت؛ بكالـ كثَت ناسيان فإنو مبطل كما لو تكلم  ،الطويل يف الصور الثالث
 .؛ كألف الكثرة فيها ٦تا تندرالفصل الطويل

، (وس  ر  ف   )الراكب لنحو  إيطاءأك ، بوطء (ال  ) ف كاف ماشيان أب (وئ  طْ و  ب  ) تبطل أيضان  (و  ) 
)كذرؽكطُت شارع، ، غَت معفو عنها (ة  ب  طْ ر  ) (21)طريقويف  (ة  اس  ج  ن  )أك غَتىا من مركوبو 

23
) 

                                                 

 .(ِّٔ/ّ) : (، كاجملموعُِِ/ُ) الطالبُت: ركضة( ّْٕ/ُ) :ينظر: العزيز(. ُ)
 ( .ٖٕٔ:ينظر: اإلسعاد )ص(. ِ)
 (.ُّٕ/ِينظر: النقل عنو يف الغرر البهية: )(. ّ)
 .((يف))يف )ـ(   ((من))قولو (. ْ)
 /ب من )ـ(.ُْٔهناية لوح  ((الذىوؿ))قولو . (ٓ)
 ،(ُِٗ/ ُ) :الغرر البهية، ك (ُّٓ/ ُ) :أسٌت ا١تطالب قل عن الشرح الصغَت يف:الن ينظر(. ٔ)

 (ّّّ/ُ) :مغٍت احملتاجك 
 (.ُْٖ/ِينظر: ا١تهمات: )(. ٕ)
 . ساقط من )ظ( ، ك)ـ( ((فيو))قولو (. ٖ)
 (.ُِْ/ ّينظر: اجملموع شرح ا١تهذب: ) (ٗ)
 (.ّْٕ/ُ) :العزيز انظر:(. َُ)
 . كا١تثبت من بقية النسخ ((اٞتماع))ألصل يف ا ((اٞتماح))قولو (. ُُ)
 .((لطريقو))يف )ـ(  ((طريقو))قولو (. ُِ)
  .(ُٕ/ ٗ) :هتذيب اللغةالذرؽ: سلح أك خرء الطائر. (. ُّ)
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)يابسة كذلك وكطئ (وْ أ  ) ،٢تا ؛ ألنو يصَت حامالن أخطأ، كإف طَت عمت البلول بو
2

إف كاف  (
الطرؽ فيهما كدل ٬تد  ]/أِٗ[ (تْ م  ع  ) (1)]أك ،عفي عنها يف الثانية [(نْ إ  و  , دا  مْ ع  )كطؤه ٢تا 

 .١تالقاهتا لو ؛(5)((تحقيقال))ك، (4)أصلها، ك (3)((الركضة))عنها كما يف  مصرفان 
، ٓتالؼ (7)كأصلو  ((بكثرت))إذل ما تقرر من تعبَته يف نسخة  (6)أقرب ((تعمٌ ))ػعبَته بكت 

فأشبو ما لو كقعت  ،حاالن مفارقتها  كإف دل تعم الطريق للجهل هبا مع كطئو لليابسة خطأ،
فال تبطل  ،، أك بالتاهتكطأ، أك أ دابتو رطبة، أك يابسةأما إذا أكط، اىا حاالن عليو فنح  

شركط  (8)/كيعلم ٦تا يأيت يف[نو دل يالقها ٓتالؼ ما لو دمى فمها كٞتامها بيده ؛ ألصالتو
 .(9)]، فذكر الفم ىنا مثاؿعضو من أعضائها أبطل مسكو ٞتامهاالصالة أنو لو تنجس 

 يشوش فتكليفو ذلك لطريقايف كال ٬تب على ا١تاشي التحفظ عن النجاسة لكثرهتا  
  .(22)من زيادتو ((بالعمد))، ك((الرطبةب))كالتقييد  ،(20)]السَت[ رضغعليو 

(ة  ر  ئ  اس  )دابة  (ىل  ع  )كمنذكرة  (, ة  از  ن  ج   وْ ل  و   ,فرض   ىل  ص  ي  )كال ٬توز أف 
 

، كإف (21)
كإ٘تاـ األركاف يف الفرض شرط  الستقرار؛ ألف اال ٬توز ذلك ١تاشأمكنو إ٘تاـ األركاف، ك 

                                                 

 ساقط من بقية النسخ . ((كذلك))قولو (. ُ)
 ساقط من األصل، كا١تثبت من باقي النسخ. ((كإف عفي عنها يف الثانية أك ))قولو (. ِ)
  .(ُِّ/ ُ) :.ركضة الطالبُت(ّ)
  .(َْْ/ ُ): العزيز شرح الوجيز (.ْ)
  .(ُٖٖالتحقيق: )ص/(.ٓ)
 .((األقرب))يف )ـ(  ((أقرب))قولو (. ٔ)
  (.ُٖٓلصغَت )ص: ينظر: اٟتاكم ا (.ٕ)
 /أ ، من )ظ(.ٕٖهناية لوح  ((يف))قولو (. ٖ)
 .، ك )ـ( ، كا١تثبت من )ح( ، ك)ظ(األصل  ساقط من(( يعلم ٦تا يأيت  ػػػ إذل ػػػ مثاؿك ))قولو  (. ٗ)
 ، كا١تثبت من بقية النسخ.((السًت))يف األصل  ((السَت)) قولو(. َُ)
 (.ِٗ(، كاإلرشاد )ص: ُٖٓينظر: اٟتاكم الصغَت )ص: (. ُُ)
  (.ُِٕ/ُألف استقرار ا١تصلي شرطورخص يف النافلة فقط. ينظر: إخالص الناكم: )( ُِ)
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نعم إف خاؼ من  «(2)على راحلتو ا١تكتوبة كاف ال يصلي» من أنو  ر  ك١تا مى  ؛لو ان احتياط
، ككذا استوحش بو، كإف دل يتضرر إذاأك فوت رفقتو ، النزكؿ على نفسو، أك مالو، كإف قل

، أك احتاج يف أك تضرر الدابة، ]/بِٗ[ (1)، أك تضررهلو خاؼ كقوع معادلة ١تيل اٟتمل
، أك (4)إعانتو٨تو صديق  ، كدل يتوسم يفركب ١تعُت، كليس معو أجَت لذلك إذا (3)/نزكلو

رة إذل ئكاف لو أف يصلي الفرض عليها كىي ساٚتيع ذلك،   هر يفيظفيما النزكؿ معو 
ك كاف على سرير ، أدل تكن معقولة (5)، كإفيعيد، أما إذا كانت كاقفة، ك مقصده، كيومي
إذا  (8)معلقة ْتباؿ فيصح للفرض (7)/أرجوحةأك ، جار (6)كرؽز ، أك يف ٯتشي بو رجاؿ

؛ ألف سَتىا منسوب مستقر ٓتالفو يف الدابة السائرة ؛ ألنوستقبل، كأمت ركوعو، كسجودها
بالنسبة  (9)، كنظر فيو ابن الرفعةيف نفسو إليو بدليل جواز الطواؼ عليها فلم يكن مستقران 

، كفرؽ صحتو إالدل يظهر  ءو للسفينة بأنو لو فرض سيل حوؿ الكعبة فطاؼ يف شي
فهي كالبيت يف الرب ٓتالؼ الدابة، ككأف ، كدىرا فيها شهران  ءلبقاا بأف العادة (20)القاضي

ا١تاشُت ك ، رةئبُت السا (23)ؽ ا١تتورل، كفر  (21)((ا١تهمات))، فنقلو عن (22)الشارح دل ير ذلك

                                                 

 (.ُِٗ) تقدـ ٗتر٬تو صفحة(. ُ)
 ساقط من )ح( ، ك )ـ( . ((أك تضرره))قولو (. ِ)
 /أ من )ـ(.ُْٕهناية لوح  ((نزكلو))قولو (. ّ)
 .((إعانتها))يف  )ظ(   ((إعانتو))قولو (. ْ)
 ساقط من )ـ(. ((إف))قولو(. ٓ)
 .(ُّٓضرب من السفن. ٥تتار الصحاح )ص:  :لزكرؽا (.ٔ)
 )ح( . من /أ ٔٗهناية لوح  ((أرجوحة))قولو (. ٕ)
 .((لفرض))يف بقية النسخ  ((للفرض))قولو (. ٖ)
  .(ُّ/ ّ) :(.كفاية النبيو يف شرح التنبيوٗ)
 (.ٕٔٔ/ُ: )قاضي حسُتينظر: التعليقة لل (.َُ)
 /أ(.ْٗ/ؿُشرح اإلرشاد للجوجرم: ) ينظر: (.ُُ)
 (.ْٕٓ/ِ) :ينظر: ا١تهمات(. ُِ)
 (.َّٔ، ّٗٓتتمة اإلبانة للمتورل: )ص: ينظر: (.ُّ)
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حىت لو كاف  :، قاؿة كاحدة فال يراعي اٞتهة ٓتالفهمثبت على حالتكاد ت ال بالسرير بأهنا
 ، كسبقو إذل ىذا األخَت القاضي أبوتلف اٞتهة جازىا ْتيث ال ٗتمن يلـز ٞتامها كيسَت ٢تا 

(2)((اإلسعاد))، كنظر يف ذرعي، كغَتهكاعتمده األ، الطيب ]/أَّ[
ؽ بو ا١تتورل بأف فيما فر    

ىا  ، كليس مسَت  كال اختيار للدابةاختياران، ر بنفسو االستقباؿ ئا١تنظور إليو مراعاة السا
 (1)لتعلق ال يصلح مناطان  إذ ؛رئف العلة ليس ىي اختيار الساأكيرد ب ،ر بنفسوئكاٟتامل السا

، كىذا موجود (4)من التحوؿ عن القبلة باال٨تراؼ ا١تبطل لصالتو (3)]ناألم[بل ، اٟتكم بو
، ك٢تذا احتيج يف منسوب ٟتاملو دكف راكبو (5)ف السريرأؽ غَت ا١تتورل ب، كفر  ا١تسألتُتيف 

)كقوع
6

 .إذل قرينة تصرفو عن اٟتامل كما سيأيت الطواؼ للمحموؿ (
الصالة بطلت  ء، إهنا لو مشت بو يف أثناف سَت الدابة منسوب إليوأكقضية تعليلهم ب

  .كىو ٤تتمل، ، كمثلها الوثبة الفاحشةتوالياتصالتو بثالث خطوات م
ألف ؛ ك (7)لسلوكهم بالثاين مسلك كاجب الشرع؛ كإ٪تا كانت اٞتنازة، كا١تنذكرة كا١تكتوبة

 إ٘تاموف فرض حو صورتو فإرة ٯتئالسا (8)الركن األعظم يف األكذل القياـ كفعلها على الدابة
 ، كقوؿلٓتالؼ النفلندرهتا  ؛، كاعتمده ٚتع(9)/، فكذلك كما اقتضاه كالمهمعليها

 
 

                                                 

 (.ٖٖٕ:. االسعاد )ص(ُ)
 .((التعلق))يف )ـ(  ((لتعلق))قولو (. ِ)
 ، كا١تثبت من بقية النسخ.((األمر )) يف األصل ((األمن))لو قو (. ّ)
 ساقط من )ظ( . ((ا١تبطل لصالتو))قولو (. ْ)
 .((السَت))يف )ـ(  ((السرير))قولو (. ٓ)
 .((كقوؼ))يف )ـ(   ((كقوع))قولو (. ٔ)
  (.ُِٕ/ُص الناكم: )ينظر: إخال( ٕ)
 .((كالدابة))يف )ـ(  ((على الدابة))قولو (. ٖ)
 /ب من )ـ(ُْٕهناية لوح  ((كالمهم))قولو (. ٗ)
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)سنوماإل (3)بوصو   (1)]كإف[، ز ضعيف٬تو  (2)اإلماـ 
4

يف  حى كمن ث صح   ]/بَّ[ (
سنوم أنو أخذا من كالـ اإل (7)( 6)م، كقوؿ الدمَت امتناع ا١تشي فيها على ا١تاشي (5)((اجملموع))

، (8)علهما عليها على ما نقلو االذرعي، كلو نذر ركعتُت على الدابة جاز فسهوالىو سهو 
، كإ٪تا جاز ينئذفال يسلك هبما مسلك الواجب ح ،، ككاف كجهو أنو التزمهما كذلككأقره

؛ السجود ، كىو ٘تكُت اٞتبهة منالدابة مع أنو ٯتحو ركنها األعظم التالكة على٨تو سجود 
  .تكليف النزكؿ ٢تا ٓتالؼ اٞتنازة (9)/قتتكرر فيش األهن

يف اٞتهة اليت  (ان  ي   ع  م   أ  ط  خ  ) -، كصلىيف القبلة اجتهد- (20)(ر  ح  ت  م   ن  ق  ي   ت   )سبب (وب     )
، أك بعدىا أف اٞتهة اليت صلى إليها صلى إليها بأف علم، كلو ٓترب عن علم يف الصالة

تلك  (اد  ع  أ  )، أك تياسر عن القبلة (ن  ام  ي  ت   ب  )ا١تتيقن  خطؤه (22)]كاف[(وْ ل  و  )ليست ىي القبلة 
، كإف دل يظهر لو اآلف لتيقنو ظهر لو الصواب إذافيما  ا٠تطأ، أك الصلوات اليت تيقن الصالة

 كاحًتزكا ،النص ٓتالفوم ٭تكم باجتهاده ث ٬تد كاٟتاك  (21)]العادة[لو يف ثم يؤمنا٠تطأ فيما 
                                                 

 (.ٕٔ/ِينظر: هناية ا١تطلب )(.ُ)
 كا١تثبت من بقية النسخ. ((إف ك))يف األصل   ((كإف))قولو (. ِ)
 . ((صوب))يف )ـ(  ((صوبو))قولو (. ّ)
 (.ُّٕتاج )ص/كايف احمل  ينظر:(. ْ)
  .(ُِْ/ ّ) :اجملموعينظر: (. ٓ)
٤تمد بن موسى بن عيسى بن على الدمَتل، أبو البقاء الشافعى من أىل دمَتة ٔتصر، ىو: (. ٔ)

مفسر، ٤تدث، فقيو، أصوذل، أديب، ٨تول، من آثاره : "حياة اٟتيواف"، "الديباجة" ىف شرح سنن 
 :الضوء الالمع. ينظر: ىػَٖٖوكل . مات سنة ابن ماجة ك "النجم الوىاج" ىف شرح منهاج الن

 (.َٖ – ٕٗ/ٕ) :، كشذرات الذىب(ِٔ – ٗٓ/ َُ)
  .(ٗٔ/ ِ) :النجم الوىاجينظر: (. ٕ)
  .(ِْٗ/ ُ): العزيز شرح الوجيز (.ٖ)
 /ب ، من )ظ( .ٕٖهناية لوح  ((فيشق)) قولو(. ٗ)
  (.ُِٕ/ُينظر: إخالص الناكم: )( َُ)
 من األصل، كا١تثبت من بقية النسخ .ساقط   ((كاف))قولو (. ُُ)
 .كا١تثبت من بقية النسخ. ، ((اإلعادة))يف األصل  ((العادة))قولو (. ُِ)



 

 

 
 

 104 فصل يف االسمقبال                                                                                          تيمي اإلمداد شرح اإلرشاد البن حجر اهل

لو فيها، كإ٪تا ثم يؤمن؛ ألنو ال (2)، كا٠تطأ يف الوقوؼ بعرفةبذلك عن األكل يف الصـو ناسيان 
 (1)]استقباؿ[الشًتاكهما يف عدـ  ]/أُّ[التياسر فيما ذكر سوكا بُت اٞتهة كالتيامن ك 

 .العُت
)((التنقيح))كقوؿ 

3
 مبٍت ،ؤثركالتياسر مع البعد عن مكة ال ي ،لتيامنظهور ا٠تطأ يف ا :(

، نو مع البعد ال يتيقن ا٠تطأ ٯتنة كيسرةكؿ بأؤ ، أك ماٞتهة ال العُت ف الواجبأعلى القوؿ ب
ركعات ألربع إذا تيقن خطأ غَت معُت كما إذا صلى الظهر أربع  ما، كخرج بقولو معينان 

، قد أدل كال  ثالثإف تيقن ا٠تطأ يفو  ك جهات بأربع اجتهادات، فإنو ال إعادة عليو؛ ألن
مثل ذلك ػػػػػػػ كما اقتضاه كالـ  (4)ف  ذم يتجو أى ، كال  منها باجتهاد دل يتعُت فيو ا٠تطأ

، ث عرؼ القبلة ، أربع صلوات ألربع جهات باالجتهادػػػػػػػ ما لو صلى (6)، كغَته(5)ا١تصنف
ث  ،(8)(7)للبلقيٍت ، خالفان ءو  يلزمو إعادة شي، فالُت الثالثة اليت أداىا إذل غَتىاكال يدرم ع
)جـز بذلك (9)رأيت الشارح

20
).  

 

                                                 

 أٝتاء األمكنةمراصد االطالع على  .اٟتج كىو ا١توقف يف :التحريك. كعرفات كاحدعرفة ب (.ُ)
 .(َّٗ/ ِ) :كالبقاع

 ثبت من بقية النسخ.، كا١ت((االستقباؿ))يف األصل   ((استقباؿ))قولو (. ِ)
 (.ُٖ/ِالتنقيح مع الوسيط )(. ّ)
 ساقط من )ح( ، ك)ظ( .  ((كالذم يتجو أف))قولو (. ْ)
 ساقط من )ح( ، ك)ظ( . ((كما اقتضاه كالـ ا١تصنف))قولو (. ٓ)
  (.ُِٕ/ُينظر: إخالص الناكم: )( ٔ)
  .((لقيٍتكإف نازع فيو الب))يف  )ح( ، ك)ظ(   ((خالفان للبلقٍت))قولو (. ٕ)
  .(ُُٕ/ُ) ينظر: التدريب للبلقيٍت(.ٖ)
 /ب(.ٓٗ/ؿُ: )شرح اإلرشاد للجوجرمينظر: . (ٗ)
 ساقط من )ح( ، ك )ظ( .  ((ث رأيت الشارح جـز بذلك))قولو (. َُ)
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فيو، ك كذلك يعيد  (4)/خطئو (3)لتبُت؛ يف ذلك االجتهاد أيضان  (1)]ه  د  ل  ق  م  [ (2)يعيد( و  )
 (6)، فإف كاف عنأـ بعدىا (5)/أخربه يف الصالة ءأخربه عدؿ ٓتطأ مقلده عن علم سوا إذا

أف الصورة فيما إذا تيقن ذلك يف الصالة أك ، كخرج بقولو أعاد ا١تقتضى ،يتاجتهاد فسيأ
تباع ما ا، كعلى مقلده (7)]عليو[، أك ظنو قبلها فإنو ٬تب ]/بُّ[بعدىا كما تقرر تيقنو 

من ث  (و  )، كتغَت االجتهاد بعد الصالة ال يؤثر فيها مطلقا ٓتالفو فيها تيقنو، أك ظنو
 (ر  ي  غ  ت   )سبب (   ب        )، أك تياسر ك تيامن، أإذل جهة أخرل (ايه  ف  ) كجوبان  ا١تتحرم (ل  و  ح  ت  ي   )

، كإ٪تا يتحوؿ بقيد من االجتهاد األكؿ (ح  ض  وْ أ  )ٔتقتضى اجتهاد آخر  (اد  ه  ت  اجْ مقتضى )
ذلك األكضح الذم ىو مقتضى االجتهاد الثاين ظن خطأ  (8)(ن  ار  ق   نْ إ  ) :زاده بقولو

، ن غَت ٗتلف، أك ظهر الصواب عقب ظهور ا٠تطأ ممعان  (9)]أف ظنهماب[االجتهاد األكؿ 
 ينئذبعدىا فال يؤثر التغيَت ح بفيها، كخرج كإ٪تا دل يبطل؛ ١تا فيو من نقض االجتهاد ٔتثلو

، كالفرؽ أنو التـز ح ما لو استويا فإنو قبلها يتخَت، كفيها ٬تب العمل باألكؿكباألكض ،مطلقان 
يناسب الصالة  إال بأرجح مع أف التحوؿ فعل أجنيب ال (20) يتحوؿبدخولو فيها جهة فال

  .فاحتيط ٢تا

                                                 

 تكرر يف األصل . ((يعيد))قولو (. ُ)
 بقيت النسخ.كا١تثبت من  ،األصلسقط من  ((مقلده))قولو (. ِ)
 .((ليبُت))يف )ظ(  ((بُتلت))قولو (.ّ)
 /أ من )ـ( .ُْٖهناية لوح  ((خطائو))قولو  (ْ)
 /ب ، من )ح( .ٔٗهناية لوح  ((الصالة))قولة (. ٓ)
 .((على))يف )ـ(  ((عن))قولو (. ٔ)
 ، كا١تثبت من بقية النسخ.ساقط من األصل ((عليو))قولو (. ٕ)
 .(ّٗ(، كاإلرشاد )ص: ُٖٓينظر: اٟتاكم الصغَت )ص: (. ٖ)
 كا١تثبت من بقية النسخ.  ،((باظنهما))يف األصل   ((بأف ظنهما))قولو (. ٗ)
 .((ٖتوؿ))يف )ـ(  ((حوؿيت))قولو (. َُ)
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كأقره،  (3)ىو ما نقلو الشيخاف عن البغوم(1)، ك(2)ىذا التفصيل ا١تخالف ١تا يف أصلوك 
حوؿ أخذا من إطالؽ ، كغَته من كجوب الت(4)((اجملموع))كاعتمده ٚتع متأخركف، فما يف 

 ]/أِّ[٤تموؿ على ما إذا كاف دليل الثاين أرجح بدليل  ، إذ إطالقهمضعيفاٞتمهور 
الصواب مع التساكم  إذ كيف يظهر لو ،باقًتاف ظهور الصواب بظهور ا٠تطأ (5)تقييدىم لو

 ،(7)((األـ))عن  (6)((اجملموع))قوؿ  من أفراده ػػػػػػ بل ىو فردػػػػػػػ كيؤيد األكؿ  ،ا١تقتضي للشك
 (20)]لو[كدل تًتجح ، ث شك  (9)]ك[الصالة باجتهاد  (8)يف[[كاتفاؽ األصحاب لو دخل 

 كال إعادة.، أ٘تها إذل جهتوجهة 
، ي من أف الثاين إف كاف مثل األكؿما ْتثو الرافع وي جً ا١تت   :(22)((اإلسعاد))كقوؿ  

 .ضعيف (23)يصلي إذل ما شاء منهما (21)فكا١تتحَت
 :١تصنف بقولو من زيادتومن كالـ الرافعي اعًتاضان على تقييد ا أخذان - :كقولو 

 لكاف ال  ، كإً  أكضحال  إً  ظن  اٟتاصل باالجتهاد ال يتغَت إذل  التحقيق إف الظن -(24)((بأكضح))
                                                 

 (.ُٖٓ)ص/اٟتاكم الصغَت ينظر:  (ُ)
 ساقط من )ـ( . ((ك))قولو (. ِ)
  .(ِِْ/ ّ) :اجملموع شرح ا١تهذب، ك (ْٖٓ/ ُ): العزيز شرح الوجيزينظر: (. ّ)
  .(ِِٓ/ ّ) :اجملموع شرح ا١تهذبينظر: (. ْ)
 ساقط من )ح( ، ك )ظ(. ((لو))قولو (. ٓ)
 .(ُِِ/ّ: )شرح ا١تهذب ينظر: اجملموع(. ٔ)
 . ((اإلماـ))يف )ـ(   ((األـ))قولو  (. ٕ)
 .ساقط من األصل كا١تثبت من بقية النسخ  ((يف))قولو (. ٖ)
 .ساقط من األصل كا١تثبت من بقية النسخ ((ك))قولو (. ٗ)
 ، كا١تثبت من بقية النسخ.((٢تا))يف األصل   ((لو))قولو (. َُ)
 .(َٕٗاإلسعاد )ص/ (.ُُ)
 . ((كا١تتحَت))يف )ح(  (( فكا١تتحَت))قولو (. ُِ)

  .(ْٖٓ/ ُ) :العزيز شرح الوجيزينظر: 
 .((منها))يف )ح(   ((منهما))ولو ق(. ُّ)
 (.ّٗ(، كاإلرشاد )ص: ُٖٓينظر: اٟتاكم الصغَت )ص: (. ُْ)
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على أف ، ٦تنوع أيضان  (1) ،زلالحًتا (2)/فينبغي أف يكوف ذكر األكضح للبياف ال ،ان شك  
على البغوم يف التقييد بو  ، مع اعًتاضوألرجح يف صورة التغَت قبل الصالةقيد با (3)الرافعي

قاؿ  ،أك مثلو فقضيتو التوقف، بأف الثاين إف كاف أضعف دل يتغَت بو االجتهاد (4)/فيها
 .: فكاف ينبغي لو إيراده على نفسواألذرعي

، كظهر لو صالتو، كإف قدر عليو (تْ ل  ط  ب  )تقارف بأف ٗتلف عن ظن ا٠تطأ  (ال  وإ  ) 
يف  ]/بِّ[، ككما يتحوؿ اجملتهد غَت قبلة ٤تسوبةزء من صالتو إذلقرب ١تضي ج (5)على

كلو من جهة إذل أخرل  ،كذلك يتحوؿ ا١تقلد فيها ،بقيوده السابقة (6)الصالة بتغَت اجتهاد
 ،أكالن  (ه  د  ل  ق    نْ م  م  ) عنده  (ف  ر  عْ أ  )٣تتهد  ( ير  ح  ت  ) سبب  (ب   )  -(8)( 7)للركياين خالفان -

، كإف دل أنت ٥تطئ قطعان  -كلو عن ظن -كذا لو قاؿ لو ، ك إذا قاؿ لو أخطأ بك فالف
،  لو الصواب فيهما، أك قاؿ لو الذم قلده ذلك أـ الأبُت   ءيكن عنده أعرؼ من األكؿ سوا

، كذلك  (20)كإال، للقوؿ (9)]مقارنان [لو الصواب  افى بى  فٍ ا يتحوؿ إً لكن إ٪ت بطلت كما مىر 

                                                 

 /ب من )ـ(.ُْٖهناية لوح   ((ال))قولو (. ُ)
 .(ُٕٗاإلسعاد )ص: (.ِ)
  .(ْْٓ/ ُ) :العزيز شرح الوجيز  (ّ)
 /أ ، من )ظ( .ٖٖهناية لوح  ((فيها))قولو (. ْ)
 ساقط من )ظ(. ((على))قولو (. ٓ)
 . ((اجتهاده))يف )ح(   ((اجتهاد))قولو (. ٔ)
اعيل بن أٛتد بن ٤تمد الركياين الطربم، أخذ عن كالده ىو: أبو احملاسن عبد الواحد بن إٝت(. ٕ)

كجد ه، كأخذ عن ناصر العمرم الفقو، كركل عنو أبو الفتوح الطائي، كأبو طاىر السلفي، كإٝتاعيل 
، ُّٗ/ٕ: طبقات الشافعية الكربل )ينظرسنة اثنتُت كٜتسمائة.  التيمي، كخلق كثَتكف. تويف

(، كطبقات ِٔٓ، رقم:ِّٕ/ُعية البن قاضي شهبة )(، كطبقات الفقهاء الشافَُٗرقم:
 (. ُُٗالشافعية البن ىداية اهلل )ص

  .(ْٕٔ/ ُ) :ْتر ا١تذىب للركياين ينظر:(. ٖ)
 .  ((مقاربان ))يف األصل  ((مقارنان ))قولو (. ٗ)
 طمس من )ح(.   ((كإال))قولو (. َُ)
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، كبقطع القاطع يف الثانية؛ كلتغَت و يف األكذللبطالف تقليده األكؿ بقوؿ من ىو أرجح من
يكن  (1)، كلو كاف األكؿ أيضان يف الثانية قطع بأف الصواب ما ذكره، كدل(2)اجتهاده يف الثالثة

عرب ا١تصنف بقولو:  (5)، كلو(4)، كاعتمده ابن الرفعة(3)الثاين أعلم دل يقبل قولو كما قالو اإلماـ
لكاف أكذل؛ ألنو قد يًتجح قولو عنده لزيادة  (7)((التحقيق))، ك(6)((كالركضة))ٖترل أرجح 

عدالتو مع استوائهما يف ا١تعرفة فيأخذ بقولو كعكسو، كلو ترجح أحد٫تا بزيادة ا١تعرفة، 
؛ فيعمل باألكؿ كما مر، كخرج (8)كاآلخر بزيادة العدالة استويا فيتخَت خالفان لقوؿ الشارح

مطلقان، أك قبلها فيتخَت، كاألكمل   ]/أّّ[أثر لو بفيها ما لو قاؿ لو ذلك بعدىا، فال 
 (22)٥ترب عن علم (20)٦تا ٮتالف ذلك ضعيف، كبقولو ٬ترم ما لو قالو (9)أكذل، كما يف التتمة

: كلو (23)الشمس صالتك إليها فيستأنف مطلقا قاؿ السبكي (21)كأف قاؿ ألعمى قبلتو لغَت
أنو ال يعيد حىت ينتهي إذل اليقُت بالتواتر أك ٓتالفو إتو  (25)] آخر[ث أخربه (24)صلى با٠ترب/

                                                 

 . ((الثانية))يف )ـ(   ((الثالثة))لو ساقط من )ظ(، كقو  ((كلتغَت اجتهاده يف الثالثة))قولو (. ُ)
 يف )ح( مطموس. ((كدل))قولو (. ِ)
  .(ٔٗ/ ِ) :هناية ا١تطلب يف دراية ا١تذىب (.ّ)
  .(ّْ/ ّ) :(.كفاية النبيو يف شرح التنبيوْ)
 يف )ح( ك)ظ(  ))فلو((. ((كلو))قولو (. ٓ)
 . (ُِٖ/ ُ) :ركضة الطالبُت (.ٔ)
  .(ُِٗالتحقيق )ص/ (ٕ)
 /أ(.ٔٗ/ؿُ: )شرح اإلرشاد للجوجرم نظر:ي(. ٖ)
 (.ّْٔينظر: التتمة )ص: (. ٗ)
 يف )ظ( ، ك)ـ( ))قاؿ(( . ((قالو))قولو (. َُ)
 ساقط من )ـ( . ((علم))قولو (. ُُ)
 يف )ـ( ))لعُت(( . ((لغَت))قولو  (. ُِ)
 (.ُّٗاالبتهاج يف شرح ا١تنهاج )ص/ ينظر:(. ُّ)
 أ من )ح( ./ٕٗهناية لوح  ((با٠ترب))قولو (. ُْ)
 .، كا١تثبت من )ح(، ك)ظ(((غَته))ساقط من األصل، ك يف )ـ(  ((آخر))قولو (. ُٓ)
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 (2)غَته، كبأعرؼ ا١تساكم كاألدكف، كا١تشكوؾ يف مساكاتو كعدمها، فال يتحوؿ، كاستشكلو
أف لو تقليد غَت األعلم قبل اإلحراـ، فبعده أكذل، ث قاؿ: أال  (4)من/ ر  مى  (3)ٔتا (1)ا١تصنف

لو التحوؿ فيها كإف جاز لو تقليده أكالن، كىو ترل لو أخربه غَت األعرؼ أثنائها دل ٬تز 
مع بياف  (5)مردكد بأف الكالـ ىنا فيما إذا بُت الثاين للمصلي خطأ األكؿ فكيف يعتمده

األعلم إ٪تا يكوف حيث دل يظهر خطئو، كىو لو باف لو قبلها دل يقلده، كجواز تقليد غَت 
كيف الرد بذلك نظر [ (6)بل مناقض لو ه للمقلد، كقولو أال ترل.. اخل غَت مؤيد ١تا قبلوؤ خط

إف أريد اشًتاط بياف سبب ا٠تطأ الذم ىو ظاىر العبارة، فإف ظاىر كالمهم كجوب 
التحوؿ بقوؿ األعلم، كإف دل يبُت ذلك، كعليو فيفرؽ بينو كبُت ما قبل الصالة مطلقان، كخرب 

ح، كإ٪تا يكوف حيث غَت األعلم فيها؛ ألف ا١تصلي التـز جهة، كال يتحوؿ عنها إال بأكض
 .(7)]ل الدخوؿ فيها إذ دل يلتـز شيئان الثاين أعلم ٓتالفو إذا كاف غَت أعلم، كٓتالفو قب

 

 

 

                                                 

 .((كاستشكل))يف )ح(   ((كاستشكلو))قولو (. ُ)
 (.ُِٖ/ُينظر: إخالص الناكم: ) (.ِ)
 .((٦تا))يف )ـ(   ((ٔتا))قولو (. ّ)
 /أ من نسخة )ـ(.ُْٗهناية لوح   ((من))قولو (. ْ)
 .((يعتد بو))يف  )ـ(  ((يعتمده))قولو (. ٓ)
 ساقط من )ح(،ك )ـ(.  ((بل مناقض لو))قولو  (. ٔ)
 ساقط من األصل، كا١تثبت من بقية النسخ.  ((دل يلتـز شيئان  -إذل  -لرد بذلك كيف ا))من قولو  (.ٕ)
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 في صفة الصالة : (1), وفي نسخة بابفصل
 أم: ُب كيفيتها ا٤بشتملة على: 

 : (0)واجب, وينقسم -
 لداخل ُب ماىيتها، كيسمى ركنان.

 شرطان، كسيأٌب ُب فصل مستقل. ]/بّّ[كا٣بارج عنها، كيسمى 
 : (3)وعلى: مندوب, وينقسم أيضاً  -

بهو بالبعض حقيقة، كسيأٌب با١برب لش ؛ لتأكد شأنو(4)٤با ٯبرب بالسجود، كيسمى بعضان 
 ُب سجود السهو. 

 ك٤با ال ٯبرب، كيسمى ىيئة: كىو ما عدل األبعاض. -
، ٔبعل الطمأنينة (5)مفرد مضاؼ، فيعم، أم: ٝبيع أركاهنا: أربعة عشر (رُْكُن الصَّاَلةِ )

يس ركنان فقد الصارؼ فشرط لبلعتداد بالركن، كل (6)]كأمَّا[ُب ٧با٥با األربع اآلتية ركنان كاحدان، 
 ،خبلفان ٤بن فهم منها خبلؼ ذلك.(7)صريح عبارتو، كظاىر عبارة أصلو مستقبلن كما أفاده

                                                 

 ُب )ـ(. ((أم  ))ىنا زيادة قوؿ (. ُ)
  .(َِٓ/ّ) :كفاية النبيو، ك (َْٔ/ ُ): العزيز شرح الوجيزينظر:  ( ِ)
 .(ِِّ/ ُ) :ركضة الطالبْب، ك (ْٔ/ ِ): العزيز شرح الوجيزينظر: ( ّ)
()قاؿ إماـ ا٢برمْب: كليس ُب تسميتها أبعاضان توقيف كلعل ِْٔ/ ُ) :( قاؿ ُب العزيز شرح الوجيزْ)

معناىا أف الفقهاء قالوا: يتعلق السجود ببعض السنن دكف البعض، كالٍب يتعلق ّٔا السجود أقل 
األبعاض، ٩با ال يتعلق، كلفظ البعض ُب أقل قسمي الشيء أغلب إطبلقان، فلذلك ٠بيت ىذه 

كذكر بعضهم أف السنن آّبورة بالسجود كقد تأكد أمرىا كجاكز حد سائر السنن، كبذلك القدر 
 .من التأكيد شاركت األركاف فسميت أبعاضان تشبيهان باألركاف الٍب ىي أبعاض كأجزاء حقيقة(

ركنا مستقبل،  قاؿ ُب الركضة: كاألركاف ا٤بتفق عليها سبعة عشر، كعد الطمأنينة ُب كل ٧با٥با( ٓ)
         ركضة الطالبْبكعدىا ُب ا٤بنهاج ثبلث عشر ركنا كأسقط الطمأنينة ألهنا تابعة ينظر: 

 . (ِٓمنهاج الطالبْب )ص: . (ِِّ/ ُ)
 كا٤بثبت من بقية النسخ. ((كما))ُب األصل  ((كأما))قولو  (.ٔ)
 (.  ُٗٓينظر: ا٢باكم الصغّب )ص/ ( ٕ)
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ثبلثة عشر ٔبعل الطمأنينة ىيئة تابعة، كيؤيده ما يأٌب  (0)كأصلو   (1)((ا٤بنهاج))كعدىا ُب   
٧با٥با سبعة عشر ٔبعلها ُب كل من  (4)، كأصلها(3)((الركضة))ُب التقدـ كالتأخر بركن، كُب 

 ركنان، كا٣ببلؼ لفظي.
 (6)ركنْب تكوف ا١بملة على ما ىنا/ (5)كىًبعىدّْ ا٤بصلّْي ركنان على قياس عىدّْ الصائم ك]البائع[

  (7)ٟبسة عشر.
، كبأىفَّ الشرط ما اعترب ُب الصبلة (8)ٍب الركن كالشرط ُب أىنَّو البد منو، كيفارقو ٗبا مىرَّ      

ما اعترب فيها ال ّٔذا الوجو، كال يىرًدي االستقباؿ؛ ألىنَّو  (9)كالركن/ ٕبيث يقارف كل معترب سواه،
كالقعود حقيقةن ىو حاصل ُب غّبٮبا عرفان، مع أىنَّو  ]/أّْ[كإف كاف حاصبلن ُب القياـ 

 .(12)ببعض مقدـ البدف حاصله حقيقةن أيضان 
، (10)كأصلها  (11)((ةالركض))كمشل ىذا التعريف الَبكؾ، كَبؾ الكبلـ ك٫بوه، كىو ما ُب    

ا مبطبلت ((آّموع))لكن صوَّب ُب   .     (13)أىهنَّ

                                                 

 .(ِٓ)ص: : ( منهاج الطالبْبُ)
 (.َّينظر: احملرر للرافعي: )ص/( ِ)
  .(ِِّ/ ُ) :ركضة الطالبْب( ّ)
 .(َْٔ/ ُ): العزيز شرح الوجيزينظر:  (ْ)
 كا٤بثبت من بقية النسخ. ((التابع))ُب األصل  ((البائع))قولو ( ٓ)
 /ب من )ظ(.ٖٖهناية لوح  ((ىنا))قولو ( ٔ)
  .(ُْٔ/ ّ) :البدر ا٤بنّب، ك (ْْٗ/ ُ) :هناية احملتاج، ك (ْٓ/ ُ) :فتح الوىابينظر:  (ٕ)
 من كونو داخبلن ُب ماىيتها.( ٖ)
 /ب من نسخة )ـ(.ُْٗهناية لوح ((كالركن))قولو ( ٗ)
 . (ُِٓ/ ّ) :كفاية النبيوك  ،(َْٔ/ ُ): العزيز شرح الوجيزينظر: ( َُ)
 . (ِٖٗ/ ُ) :ركضة الطالبْب( ُُ)
  .(َْٔ/ ُ): ( العزيز شرح الوجيز ُِ)
  .(ُٖٓ/ ّ) : ع شرح ا٤بهذب( آّمو ُّ)



 

 

 
 

 010  صفة الصالةفصل يف                                                                                          اإلمداد شرح اإلرشاد البن حجر اهليتمي

، كىي: فعل قليب؛ إذ حقيقتها: القصد بالقلب، (0)؛ ٤با مىرَّ ُب الوضوء(1): النيَّةاألوؿ   
، كىو أكٔب من حذفو لو، كًإٍف اعتذر عنو بأنو معلـو أم: (3)فالقلب ٧بلها كما صرَّح بو أصلو

ا القصد كىو فعل القلب، فبل ٯبب النطق ّٔا، كال يكفي مع غفلة من حقيقتها، فإً  هنَّ
 (4)القلب، كال يضر ٖببلؼ ما فيو، كأىٍف نول الظهر، كجرل على لسانو العصر.

اىىا من األركاف، كإال الفتقرت نيتها إٔب نية، (5)كمتعلق النيَّة كما قالو الرافعي    : ما عىدى
مىا  ميتػىعىلًّْقهىا، ككوفي ميٍعظىًموً عن  لشٍَّيءً ي من التعبّب باسم ا، فقوؿ الناكم: أيصىلّْ (6)كتسلسل

اىىا ، كال ٲبنع اعتبارىا جزءان من مسمى (7)ال يقتضي عدَّىا شرطان كًإٍف اختاره الغزإب عىدى
 الصبلة شرعان.

نِيَُّة )ٍب الصبلة إف كانت نافلة مطلقة، كىي الٍب ال تتقيد بوقت كال سبب، كجب   
  (8)من غّب زيادة على ذلك. (اِفْعِلهَ 
األفعاؿ، فبل يكفي إحضارىا ُب الذىن مع  ]/بّْ[عن بقية  (9)فلتتميَّز َأمَّا األوؿ: 

. (12)الغفلة عن قصد فعلها؛ ألنو ا٤بطلوب كىي ىنا ما عدا النية؛ ألهنا ال تتوقف  على ما مىرَّ

                                                 

          :ركضة الطالبْب ،(ُْٔ/ ُ) :العزيز شرح الوجيز ك  ،(ٖٔ/ ِ) :الوسيط ُب ا٤بذىب ينظر: (ُ)
(ُ /ِِّ). 

أم: ٤با مىرَّ من األدلة ُب فرضية النية ُب فركض الوضوء. ينظر: اإلمداد بشرح اإلرشاد  (ِ)
 ب(. ٕٔ/ؿُ)

 (.ُٗٓ: )ص/ينظر: ا٢باكم الصغّب للقزكيِب( ّ)
 .(ُّْ/ ُ) :أسُب ا٤بطالبك  ،(َْٕ/ ُ) :العزيز شرح الوجيز  ينظر: ( ْ)
  .(ُْٔ/ ُ): العزيز شرح الوجيزينظر: ( ٓ)
 (ٕٓالتعريفات )ص: . ينظر: التسلسل: ىو ترتيب أمور غّب متناىية (ٔ)
 . (ٖٔ/ ِ) :الوسيط ُب ا٤بذىبينظر: ( ٕ)
 (. ِٕٗ/ُ(، كالغرر البهية )ِِٕ/ُضة الطالبْب: )(، كرك ٔٗينظر: منهاج الطالبْب )ص/( ٖ)
 .((فليتميز ))ُب )ظ( ك )ـ(  ((فلتتميز  ))قولو (. ٗ)
 . ((ال تنول))ُب بقية النسخ  ((ال تتوقف))قولو (. َُ)
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ا أدىن درجات الكماؿ، فًإذا نواىا ك  وَأمَّا الثاني: جب أىٍف ٙبصل لو، كًإٍف كانت غّب فؤلىهنَّ
بوقت، أك سبب؛ لتتميَّز عن  (َمَع تَػْعِييٍن ِلُمَعيػََّنةٍ )نافلة مطلقة كجبت نيَّةي فعلها ٤با ذيًكرى 

 .(1)غّبىا كظهر، كصبح
أىنَّو يكفي ُب الصبح صبلة الغداة، كصبلة الفجر؛ لصدقهما  (0)كٕبث بعضهم     

فبل تضاؼ  (َكوِْترٍ )، أك العشاء، أك راتبتها، ك(3)ر/عليها، ككسنَّة العصر، كسنة الفج
، أك سنتو، أك صبلة الليل ُب األخّبة، كما قبلها على (4)]ينويو[للعشاء؛ ألنو مستقل بل 

األكجو، أك مقدمة الوتر ُب غّب األخّبة، كلو نول الوتر من غّب عدد صح على األكجو، 
 (5)كٞبل على ما يريده.

أصغر فبل يكفي صبلة العيد فيهما، كال ُب أحدٮبا خبلفان البن  أك (َأْضَحى)عيد  (وَ )
، كفارؽ ذلك الكفارة بأف الصبلة عبادة بدنية ال تدخلها النيابة، كال ٯبوز (6)السبلـ

على كقت كجؤّا ٖببلؼ الكفارة فيهما فهي أكسع، ككصبلة االستسقاء، أك  (7)تقدٲبها/
ككسينَّة الظهر الٍب  ]/أّٓ[:(8)((آّموع)) الكسوؼ، أك ا٣بسوؼ، ككصبلة الضحى، قاؿ ُب

                                                 

 (.ُِٗ/ُإخبلص الناكم )(. ُ)
 . (ُّّ/ ُحاشية ا١بمل ) (ٔ/ِ) :( حواشي الشركاينُْٓ/ ُهناية احملتاج )ينظر:  (ِ)
 /ب )ح(. ٕٗهناية لوح  ((الفجر))قولو  (ّ)
 (.ُّٕ/ُكا٤بثبت من بقية النسخ، كىو ما ُب فتح ا١بواد: ) ((ثبوتو))ُب األصل  ((ينويو))قولو (. ْ)
 . (ِٗفتح ا٤بعْب بشرح قرة العْب ٗبهمات الدين )ص: (، ك ِِٕ/ُينظر: ركضة الطالبْب: )( ٓ)
 (.ُِْ/ُينظر النقل عنو ُب : أسُب ا٤بطالب: )( ٔ)
 /أ من نسخة )ـ(.َُٓهناية لوح ((تقدٲبها))قولو ( ٕ)
 (.َِٖ/ّينظر: آّموع: )( ٖ)
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ا ٰبصل بذلك الشَباكهما ُب (0)الٍب بعدىا، كتبعو ٝبعه  (1)قبلها، أك ، ككجهو أىفَّ تعينهما ًإ٭بَّ
ـٍ اٍلميؤىخَّرىةى   .(3)االسم، كالوقت، كًإٍف ٓب يػيقىدّْ

كجو  : ال(5)تعيْب الظهر لئبل يلتبس بالعصر فاندفع قوؿ اإلسنوم (4)]ٯبب[كما 
 الشَباطو عند تقدًن ا٤بقدمة.

 صبلة ٥با سينَّة قبلها كسينَّة بعدىا. (6)]كلٌ [ككالظهر فيما ذيًكرى  
قبلها سنَّة الظهر، كقيل:  (8)قبل ا١بمعة، كما بعدىا سينَّتها، كقيل: ينوم ٗبا (7)كينوم ٗبا

 .(9)سنة فرض الوقت
ديَّة، كالفرض، كقيل: يشَبط، كىو غريب يطوؿ الفصل بْب القبلّْية أك البع (12)كيسنُّ أىالَّ  

 أك شاذ.
كيستثُب من اشَباط التعيْب ٙبية ا٤بسجد، كسنَّة الوضوء، كاإلحراـ، كالطواؼ،   

، كعلَّلوه ٕبصوؿ ا٤بقصود بكل صبلة، كمنو يؤخذ أىفَّ كلَّ (11)كاالستخارة، ذكر ذلك ٝباعة

                                                 

 . ((ك))ُب )ظ(  ((أك))قولو (. ُ)
كمثل سنة الظهر الٍب قبلها أك الٍب بعدىا، كذا ُب آّموع )) (ِٗٗ/ ُ) :الغرر البهيةقاؿ ُب (.ِ)

 .((كجرل عليو السبكي
 .((يؤخر ا٤بقدمة ))ُب بقية النسخ   ((يقدـ ا٤بؤخرة))قولو (. ّ)
 كا٤بثبت من بقية النسخ. ((ٕبث ))ُب األصل   ((ٯبب ))قولو (. ْ)
أف النوكم ُب "شرح ا٤بهذب" مثَّلى للراتبة  ))( معقبان على كبلـ النوكم: ُٗ/ ّ قاؿ ُب ا٤بهمَّات: ) (ٓ)

ط ذلك، كال كجو الشَباطو عند بقولو: كسنة الظهر الٍب قبلها كالٍب بعدىا ...اقتضى كبلمو اشَبا
  . ((تقدًن ا٤بقدَّمة...، فإف أخَّرىا فقد اجتمعتا فيحتمل الشرطيَّة 

 ساقط من األصل، كا٤بثبت من بقية النسخ . ((كل))قولو (. ٔ)
 .((٤با ))ُب  )ح(   ((ٗبا))قولو (. ٕ)
 .((٤با))ُب )ح(  ((ٗبا))قولو (. ٖ)
 .(َِِ/ ُ) :أسُب ا٤بطالبشية الرملي على حا (ُِٗ/ ِ) النجم الوىاجينظر: (.ٗ)
 ساقط من )ـ(. ((أىالَّ ))قولو (. َُ)
  .(ُٕ/ ّ) :كفاية النبيوينظر:  ( ُُ)
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 (0)((الكفاية))كينظر  فيو ٗبا ُب فعل غّبىا يكوف كذلك،  (1)سنَّة حصل ا٤بقصود بفعلها أك
مل على أىنَّو  عن األصحاب من أىفَّ سينَّة اإلحراـ، كالطواؼ ال يكفي فيهما ذلك، ًإالَّ أىٍف ٰبي

مل األكؿ على أىنَّو يكفي من حيث الصحة، أك  (3)ال يكفي من حيث حصوؿ الثواب، كٰبي
ٗبا  (6)ُب التحية ]/بّٓ[رَّ اعَبضا ما م (5)كالسبكي  (4)إسقاط الطلب، ٍب رأيت الزركشي

تصح نيتهما بصبلة كاحدة، ككقع  (9)ٓب/ (8)]السنتاف[، كإذا ٓب تتداخل (7)قد يشّب ٤با ذكرتو
 صحة سنة العشاء، كالوتر بنية كاحدة، كال ٱبفى ما فيو. (12)ُب ألغاز اإلسنوم

 ؛كىلىٍو ًكفىايىةن أىٍك نىٍذرنا، (اْلَفْرِض ِفي فَػْرضٍ نيَّة ) (َمعَ )٘بب نيَّةي الفعل، كالتعيْب  (وَ )   
يػَّزى  ا كًإٍف كجب فيها نيَّة الفرض لكن لًتىتىمى ليس ا٤براد حقيقتو كما  (11)عن النفل، كا٤بعادة؛ ألىهنَّ

 (10)(لَِباِلغٍ )سيجيئ ٙبقيقو، كإ٭با ٯبب التعرض للفرضية بقيد زاده ُب النسخ ا٤بعتمدة بقولو: 
، كصححو ُب غّبه، قاؿ إذ كيف ينوم (13)((ّٓموعا))فبل ٯبب على الصيب كما صوَّبو ُب 

                                                 

 .((ك))ُب بقية النسخ  ((أك))قولو (. ُ)
  .(ُٕ/ ّ) :كفاية النبيو( ِ)
 .((ك))ُب )ظ(  ((أك))قولو (. ّ)
 (.ْٔٓلرافعي كالركضة )ص:(، كخادـ إَُ/ُينظر: الديباج ُب توضيح ا٤بنهاج: )( ْ)
 (.ّّْينظر: االبتهاج ُب شرح ا٤بنهاج ) ص/ (ٓ)
 أم: ُب ٙبية ا٤بسجد. (ٔ)
 ساقط من بقية النسخ . ((ٍب رأيت الزركشي ػػػػػػػ إٔب ػػػػػػػػػػ يشّب إٔب ما ذكرتو ))من قولو (. ٕ)
 كا٤بثبت من بقية النسخ . ((السبباف))ُب األصل  ((السنتاف))قولو (. ٖ)
 /أ من )ظ(.ٖٗهناية لوح  ((ٓب))قولو ( ٗ)
 (.ُِْطراز احملافل )ص: ( َُ)
 ساقط من )ظ(. ((لكن))قولو(. ُُ)
 (. ّٗ(، كاإلرشاد )ص:ُٗٓينظر: ا٢باكم الصغّب )ص: (ُِ)
  .(ِٕٗ/ ّ) :( آّموع شرح ا٤بهذبُّ)
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كىو ما مشى عليو - (0)، كأصلها(1)((الركضة))الفرضية، كصبلتو ال تقع فرضان، لكن الَّذم ُب 
 أىنَّو ال فرؽ؛ لتتميػَّزى صبلتو عن النفل. -(3)((ا٢باكم))

ال ا٤بفركض عليو  حقيقتو ُب األصل  (4)]بياف[كٯباب عما علّْل بو األكؿ بأىفَّ ا٤براد بو   
 كما يأٌب ُب الصبلة ا٤بعادة. 

، كالضمّب للفرض لقربو، (7)، أك فرض(6)ينويو من نفل (5)أم: ما( رََكَعاتِوِ )عدد  (لَ )  
مفهـو باألكٔب، فبل ٯبب ذكره ُب النيَّة؛ ألىفَّ العدد ٧بصور بالشرع لكنو يسنُّ  (8)كالنفل/

 كًإالَّ فبل. ]/أّٔ[عمدان بطلت صبلتو خركجان من خبلؼ من أكجبو، كلو اخطأ فيو 
، أىك فرض الظهر، أىك فرض صبلة الظهر خبلفان (فَػْرِض الصُّْبحِ )نيَّة  (كػػػ)كتعيْب الفرض  

 ٧بتجان بأىفَّ الظهر اسم للوقت ال للعبادة. (9)٤بن فرَّؽ بينهما
 (11)((التتمة))ُب  ، كًإٍف أدرؾ اإلماـ ُب تشهدىا كما يأٌب، كما(اْلُجُمَعةِ )فرض  (12)(و)  

من أىنَّو ٯبب ٛبييز ا١بمعة عن الظهر بأىٍف ينوم صبلة ا١بمعة فرض الوقت، أىك الصبلة 
 .(10)((األنوار))ا٤بفركضة ركعتْب ضعيف، كًإٍف أقره ُب 

                                                 

 . (ِِٔ/ ُ) :ركضة الطالبْب( ُ)
 . (ْٕٔ/ ُ): العزيز شرح الوجيزينظر: ( ِ)
 (. ُٗٓنظر: ا٢باكم الصغّب: )ص:ي( ّ)
 ساقط من األصل كا٤بثبت من بقية النسخ. ((بياف))قولو (. ْ)
 .((فيما))ُب )ح(  ((ما))قولو (. ٓ)
 .((فرض))ُب  )ح(  ((نفل))قولو (. ٔ)
 .((نفل))ُب )ح(  ((فرض))قولو (. ٕ)
 /ب من نسخة )ـ(.َُٓهناية لوح ((كالنفل))قولو ( ٖ)
 . (ْٔ/ ّ) :كفاية النبيو( ٗ)
 ُب )ح( )أك(. ((ك))قولو ( َُ)
 (.  َّٖتتمة اإلبانة للمتوٕب:)ص:( ُُ)
 (.ُُٕ/ُينظر: األنوار ألعماؿ االبرار: )( ُِ)
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كال نيَّة الظهر فقط، أىك الظهر ا٤بقصورة با١بمعة فيهما كعكسو  (اْلَوْقتِ )نيَّة فرض  (لَ )  
 .(1)و ٓب ٲبيّْز ُب األكٔب لصدقة بفائتة تذكَّرىا كنول غّب ما عليو ُب غّبىافبل يكفي؛ ألىنَّ 

كلو رأل اإلماـ يصلي العصر فنول ظهرى الوقت ٓب يصح؛ ألىفَّ الوقت ليس كقت الظهر، 
 .(0)أك ظهر اليـو صح؛ ألىنَّو ظيهر يومو قالو القاضي

، كال اإلضافة إٔب اهلل تعأب، كال كأفاد كبلمو أىنَّو ال ٯبب نيَّة النفل ُب غّب الفرض  
التعرض لبلستقباؿ، كغّبه من الشركط، كال لؤلداء، أك القضاء سواءن أكاف عليو فائتة ٩باثلة 

فاغَب بو بعضهم، كقيَّد بو إطبلؽ  (3)للمؤداة أـ ال، كا٤بفصل كجو ضعيف قواه األذرعي
ى اليـو كأخ ]/بّٔ[ ، فًإٍف عْبَّ األداء كالقضاء   (4)طأ صحَّ ُباألصحاب، كال للوقت كاليـو

يىًصحُّ  -(7)((آّموع))كأقره ُب - (6)، لكن قاؿ البغوم:(5)كما اقتضاه كبلـ الشيخْب ُب التيمم
؛ ألىفَّ معرفتو بالوقت ا٤بتعْبّْ للفعل يلغي خطأه فيو ال ُب القضاء؛ ألىفَّ كقت (8)ُب األداء/

وم قبيل التكبّب، لكن ييسىنُّ ٝبيع ذلك خركجان ، كال النطق با٤بن(9)الفعل غّب متعْب لو بالشرع
 من ا٣ببلؼ ُب بعضو.

بقيد زاده  (َقَضاءٍ )أم: مع نيَّة  (َأَداًء بِِنيَّةِ )الصبلة ا٤بؤقتة فرضان كانت أك نفبلن  (َوتَػَقعُ ) 
أم: كما  (َكَعْكِسوِ )أم: ظنو الناكم بسبب جهلو بالوقت لغيم، ك٫بوه  (12)(ُظنَّ )بقولو: 

بنية أداء ظنو كذلك، ككاف الوقت قد خرج ُب الواقع؛ ألىفَّ كبل منهما يأٌب ٗبعُب يقع قضاء 
                                                 

 ساقط من )ظ(. ((ُب غّبىا))قولو (. ُ)
 (.َْٕ/ِينظر: التعليقة للقاضي ا٢بسْب: )( ِ)
  .(ّٗفتح ا٤بعْب )ص: ينظر النقل عنو ُب : ( ّ)
 ساقط من )ـ(.  ((ُب))قولو (. ْ)
 . (َُُ/ ُ) :ركضة الطالبْب، ك (ِّٖ/ ُ): العزيز شرح الوجيزينظر: ( ٓ)
  .(ْٕ، ّٕ/ ِالتهذيب ُب فقو اإلماـ الشافعي )ينظر: ( ٔ)
 . (َِٖ/ ّ) :( آّموع شرح ا٤بهذبٕ)
 /أ من )ح(. ٖٗهناية لوح  ((األداء))قولو  (ٖ)
 . ((ما يوافقو كسيأٌب ُب التتمة))ُب بقية النسخ زيادة (.ٗ)
 (. ّٗ(، كاإلرشاد )ص:ُٗٓينظر: ا٢باكم الصغّب )ص: (َُ)



 

 

 
 

 018  صفة الصالةفصل يف                                                                                          اإلمداد شرح اإلرشاد البن حجر اهليتمي

ككذا [اآلخر ٖببلؼ ما لو نول أحدٮبا مع علمو ٖببلفو، كقصد ا٤بعُب الشرعي دكف اللغوم 
 .(3)فإنو ال يصح؛ لتبلعبو (0)]فيما يظهر (1)إف أطلق/

كىو يصلّْي الصبح قبل كقتها بأىفَّ  فيمن مضى عليو عشركف سنة مثبلن  (4)كأفٌب البارزم 
عليو قضاء صبح كاحد؛ ألىفَّ صبلة كل يـو قضاء ٤با قبلو، كنيَّة القضاء ال تشَبط، كخالفو 

جوابان عن التزاـ  (8)((الواُب))عن صاحب  (7)((ا٣بادـ))أخذان ٩با ُب  (6)((التحقيق))، ك(5)ا٤بصنف
من األداء، كالقضاء بنيَّة اآلخر، أىنَّو  كل    ]/إّٔ[البن الصباغ التزمو ٦بلي على صحة 

نول كلَّ يـو فعل ا٤بفركضة عليو من غّب تقييد ٗبا ظنَّ اآلف دخوؿ كقتها تعْب  (9)]ًإفٍ [
، فنول األكؿ؛ لصحة القضاء بنيَّة األداء عند العذر، كمن ٍبَّ لو لزمو ظهراف أحدٮبا أداءٌ 

، أك (13)ٙبصل األخرل بنيَّة كذلك/ (10)ٍبَّ  ،(11)خبلفان لؤلذرعي(12)الظهر ا٤بفركضة عليو صحَّ 
مع التقييد بذلك عربَّ عنو باألداء أـى ال، تعْب الثاين فبل تصح صبلتو فرضان؛ ألىنَّو ينوم كلَّ 

                                                 

 /أ من نسخة )ـ(.ُُٓهناية لوح ((أطلق))قولو ( ُ)
 زيادة من بقية النسخ. ((ككذا إف أطلق فيما يظهر))قولو (. ِ)
 . (ِِٔ/ ُ) :ركضة الطالبْب، ك (ٗٔ/ ّ) :كفاية النبيوينظر:  ( ّ)
رحيم بن إبراىيم بن ىبة اهلل، اإلماـ العبلمة شيخ اإلسبلـ قاضي القضاة ىبة اهلل بن عبد الىو:  (ْ)

. طبقات قّٖٕتوُب سنة ، شرؼ الدين أبو القاسم ابن البارزم ا١بهِب ا٢بموم الشافعي
  .(ّٕٖ/ َُ) :الشافعية الكربل للسبكي

 (.َُّ/ُينظر: إخبلص الناكم: )( ٓ)
 (.ُٕٗالتحقيق )ص:( ٔ)
 (.ّْٓي كالركضة )ص:ينظر: خادـ الرافع( ٕ)
كالكتاب ٓب يعثر عليو إٔب بالطلب ُب شرح ا٤بهذب تأليف أىب العباس أٞبد بن عيسى  ( كتاب الواُبٖ)

  .(ْ/ َُ) :آّموع شرح ا٤بهذباآلف، كلعلو مفقود. ينظر: تكملة السبكي على 
 ساقط من األصل ، كا٤بثبت من بقية النسخ. ((إف))قولو (. ٗ)
 ساقط من )ـ(. ((صح))قولو (. َُ)
  .(ٗٔ/ ّ) :كفاية النبيوك  ،(َِٖ/ ّ) :آّموع شرح ا٤بهذبينظر: ( ُُ)
 ٓب(( .))ُب )ـ(  ((ٍب ))قولو (. ُِ)
 /ب من )ظ(.ٖٗهناية لوح  ((كذلك))قولو ( ُّ)
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ا ٓب يقع عن  الَّذم ُب ذمتو؛  (1)]مثلها[يـو صبلةن ٓب يدخل كقتها، كال أثر لظنو دخولو، كًإ٭بَّ
ال يشَبط  (0)((التتمة)) ظنَّ دخوؿ كقتها، كىذا مبطل ٥با، كُب ألىنَّو صرفها عنو بقصده ّٔا الٍب

تعيْب اليـو الَّذم فاتت فيو الصبلة، فًإٍف عْبَّ كأخطأ ٓب يسقط الفرض عنو؛ ألىفَّ كقت 
ا يقضي عن ذمتو، كالٍب عليو ما نواىا، كالٍب  الفعل أم: القضاء غّب معْب لو شرعان، كًإ٭بَّ

 نواىا ليست عليو.
تبطل الصبلة بالتلفظ بًإٍف شاء اهلل، أك بنيتها إف قصد التعليق، أك أطلق  :فروع   

، كا٢بج، كاالعتكاؼ، كالوضوء؛ ألف (3)للمنافاة ، كبنيَّة ا٣بركج، كالَبدد فيو ٖببلؼ الصـو
كىو ُب األكٔب  ]/بّٕ [، كبتعليقو بشيء كًإٍف ٓب ٰبصل، كفارؽ من نول(4)الصبلة أضيق

، كالوسواس القهرم ال أثر لو، كلو ظنَّ أىنَّو ُب مبطبلن ُب الثانية بأى  ، كا٤بعلّْق غّب جاـز نَّو جاـز
 .(5)صبلة أخرل فرض أك نفل فأًب عليو صحت صبلتو، كسيأٌب ذلك قبيل سجود السهو

 .(6)كال تبطل بشك جالس للتشهد األكؿ ُب طهر فقاـ لثالثة ٍب تذكره  
ا    ىو، كًإٍف طاؿ الزمن كأتى بركن فيما يظهر كال بالقنوت ُب سنة الصبح يظنُّ أىهنَّ
 .((بشرل الكرًن))، كما بينتو ُب (9)، كمن تبعو(8)خبلفان للقموٕب (7)فيهما

                                                 

 كا٤بثبت من بقية النسخ . ((ميلها))ُب األصل ((مثلها))قولو (. ُ)
 (.ّّٖتتمة اإلبانة للمتوٕب: )ص/( ِ)
  .(ٖٗ/ ِ) النجم الوىاجظر: ين( ّ)
  .(ْٕٓ/ ُ) هناية احملتاجينظر: ( ْ)
 (.ِِٖ/ ُ) :ركضة الطالبْب، ك (َْٕ/ ُ): العزيزينظر: فتح ( ٓ)
  .(ْٕٓ/ ُ) هناية احملتاجينظر:  (ٔ)
 ساقط من )ح( . ((فيهم))قولو (. ٕ)
سيط ككتاب جواىر ٪بم الدين أٞبد بن ٧بمد القموٕب، صاحب البحر احمليط ُب شرح الو ىو:  (ٖ)

. ىػِٕٕكاف عارفا بالنحو كلو شرح مقدمة ابن ا٢باجب توُب سنة ، ك كاف من الفقهاء ا٤بشهورين،  البحر
 .(َّْ/ُ) :(، كالدرر الكامنةُٕٗ/ٓ) :طبقات ابن السبكيينظر: 

 .(ُِْ/ ُ) :أسُب ا٤بطالبينظر: ( ٗ)
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كال بنيَّة الصبلة، كدفع الغرًن، أك حصوؿ دينار فيما إذا قيل لو: صل كلك دينار،   
كٖببلؼ نيَّة [، كنفل ال يندرج فيو للتشريك بْب عبادتْب مقصودتْب (1)ٖببلؼ نيَّة فرض/

 .(3)[(0)الطواؼ، كدفع الغرًن؛ ألىنَّو من جنس ما يدفع بو عادة ٖببلؼ الصبلة
لتكبّبة اإلحراـ،  (ُمَقارِنَةً )كٯبب ُب النيَّة ا٤بشتملة على ٝبيع ما يعترب فيها أىٍف تكوف   

كما أفادتو كما استفيد من اشَباط كجودىا لبلعتداد بالنيَّة، أم: ١بميعها   كىي الركن الثاين
ا (4)عبارة أصلو كا٢بج - (6)]٥با[أكَّؿ أفعاؿ الصبلة، فيجب مقارنتها  (5)فهي أحسن؛ ألىهنَّ

يستحضر ُب ذىنو ذات الصبلة، كما ٯبب التعرض لو من  (7)٤با مرَّ أىفٍ  -كغّبه، ًإالَّ الصـو
كال [لتكبّب، قصده ىذا مقارنان ألكؿ ا ]/أّٖ[صفاهتا ٍبَّ يقصد إٔب فعل ىذا ا٤بعلـو كٯبعل 

بأىفَّ ىذا ال  (9)فبل يكفي توزيعو عليو، كنازع فيو اإلماـ (8)]يغفل عن تذكره حٌب يتم التكبّب
االكتفاء با٤بقارنة العرفية عند  (11)، كغّبه(12)((آّموع))ٙبويو القدرة البشرية، كمن ٍبَّ اختار ُب 

 مستحًضران للصبلة. (10)العواـ ٕبيث يػيعىدُّ 

                                                 

 /ب من نسخة )ـ(.ُُٓهناية لوح(( فرض)) قولو( ُ)
  .(ُّْ/ ُ) :سُب ا٤بطالبأينظر: ( ِ)
 ٖببلؼ الصبلة( ساقط من األصل، كا٤بثبت من بقية النسخ. -إٔب-من قولو )ٖببلؼ نية الطواؼ(. ّ)
 (.ُٗٓا٢باكم الصغّب للقزكيِب: )ص/( ْ)
 كحذفتو ليستقيم ا٤بعُب . ((أحسن))ىنا كقع تصحيف ُب األصل بتكرار قولو (. ٓ)
 كا٤بثبت من بقية النسخ . ((لو))ُب األصل  ((٥با))قولو (. ٔ)
 . ((بأف))ُب بقية النسخ  ((أف))قولو (. ٕ)
 ساقط من )ـ(  .((كال يغفل عن تذكره حٌب يتم التكبّب ))قولو (. ٖ)
  .(ُُٕ/ ِ) :( هناية ا٤بطلب ُب دراية ا٤بذىبٗ)
 . (ِٖٕ/ ّ) :( آّموع شرح ا٤بهذبَُ)
  .(ِِْ/ ُ) :ركضة الطالبْبينظر: ( ُُ)
 .((يصّب))ُب )ح(  ((يعد))قولو (. ُِ)
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، كٕبث (3)، كغّبه: أىنَّو ا٢بق الَّذم ال ٯبوز سواه، كىصىوَّبىوي السبكي(0)/(1)كقاؿ ابن الرفعة 
من اهلل ا١بليل أكرب،  (7)]أيضان [كجوب ا٤بقارنة للجليل  (6)( 5)صاّب البلقيِب (4)شيخ اإلسبلـ

لب من ككبلمهم صريح فيو، كال يقاؿ أىنَّو للغا[كًإالَّ لصدؽ أىنَّو ٚبلَّل ُب التكبّب عدـ ا٤بقارنة 
 . (9)، كال يضر عزكّٔا بعد ٛباـ التكبّب(8)]عدـ الزيادة؛ ألىفَّ علتهم صرٰبة ُب أىنَّو ال فرؽ

  
 
 
 
 
 

                                                 

  .(ُٖ/ ّ) :كفاية النبيو( ُ)
 /ب من )ح(. ٖٗهناية لوح  ((ابن الرفعة))قولو  (ِ)
 (.ّْٗينظر: االبتهاج ُب شرح ا٤بنهاج ) ص/( ّ)
 ساقط من )ـ(. ((اإلسبلـ ))قولو (. ْ)
القاىرم  صلصاّب بن عمر بن رسبلف بن نصّب بن صاّب علم الدين العسقبلين البلقيِب األىو:  (ٓ)

أخذ عن أبيو كالزين العراقي كآّد الربماكم كالبيجورم كالعز بن ٝباعة كالؤب العراقى ، ك الشافعي
صنف تفسّبا كشرحا على البخارم كٓب يكملو كأفرد فتاكل أبيو كا٤بهم من ، ك كا٢بافظ بن حجر

 ق(.ٖٖٔ )تالتوحيد  فتاكيو كأكمل تدريب أبيو كلو القوؿ ا٤بفيد ُب اشَباط الَبتيب بْب كلمٍب
 .(ِٖٔ/ ُ) :البدر الطالع

 . (َِّ/ ُ) :الغرر البهية ينظر النقل عنو ُب( ٔ)
 ساقط من األصل كا٤بثبت من بقية النسخ  . ((أيضان ))قولو (. ٕ)
 ساقط من األصل كا٤بثبت من بقية النسخ. ((ككبلمهم  ػػػػػػػػ إٔب ػػػػػػػ  أنو ال فرؽ))من قولو  (. ٖ)
 .(ّٖ/ّ) :كفاية النبيوك  ،(ِْٕ/ ُ): العزيز شرح الوجيز   ينظر: ( ٗ)
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أم: ىذا اللفظ؛ لبلتباع، ركاه ابن  (اهلُل َأْكبَػرُ )كيتعْب ُب لفظ التكبّب أىٍف يكوف   
ما عىًلمتموين . أم: ك(3)«صلوا كما رأيتموين أصلي»، مع خرب البخارم: (0)كغّبه (1)ماجة

، كىي صيغة حصر كما ال ٱبفى، فبل (4)«ٙبرٲبها التكبّب»حٌب ال ترد األقواؿ، كصحَّ: 
، كال الرٞبن، أك الرحيم أكرب، كال اهلل أعظم كأجل؛ (5)يكفي اهلل كبّب؛ لفوات معُب أفعل

 .(6)ألىنَّو ال يسمى تكبّبان 
كال تضر زيادة أؿ؛ ألهنا ال تغّب ا٤بعُب،  (اأَلْكبَػرُ )اهلل  (أو)َ كيتعْب اهلل أكرب كما ذكر   
 (7)ا٢بصر، لكنو خبلؼ األكٔب خركجان من ا٣ببلؼ. ]/بّٖ[تػيقىوّْيًو بًًإفىادىةً بل 
، كمثلو تكبّبات االنتقاؿ[كيضر اإلخبلؿ ٕبرؼ من اهلل أكرب؛   ، كزيادة حرؼ (8)]للتحـر

بالفتح، كىو طبل لو  (9)]كىرب[ع يغّب ا٤بعُب كمد ٮبزة اهلل، كألف بعد الباء؛ ألىنَّو يصّب ٝب
                                                 

 ،كالتفسّب ،أبو عبد اهلل ٧بمد بن يزيد القزكيِب بن ماجو الربعي صاحب السنن :( ابن ماجوُ)
 .(ُٓٓ/ِ) :تذكرة ا٢بفاظ = طبقات ا٢بفاظ للذىيب . ىػِّٕ: ، تكالتاريخ

 أيب . كلفظو: عنباب افتتاح الصبلة( َّٖ )(ِْٔ/ ُ)و: سننيشّب إٔب ما ركاه ابن ماجو ُب ( ِ)
)اهلل  :إذا قاـ إٔب الصبلة استقبل القبلة كرفع يديو كقاؿ كاف رسوؿ اهلل   قاؿ:ٞبيد الساعدم 

باب رفع اليدين عند القياـ من (، ِِٗٗ) (ُّٕ/ ِ): السنن الكربلكركاه البيهقي ُب  أكرب(
 . (ّٕٓ/ ِ) :بن ماجةصحيح كضعيف سنن اكصححو  األلباين ُب  الركعتْب.

باب األذاف للمسافر إذا كانوا ٝباعة  (، األذاف،ُّٔ)(ّْ/ ِ)و: صحيحركاه البخارم ُب ( ّ)
 .كاإلقامة ككذلك بعرفة كٝبع كقوؿ ا٤بؤذف الصبلة ُب الرحاؿ ُب الليلة الباردة أك ا٤بطّبة

 عن على لفظو: ، ك باب فرض الوضوء( الطهارة، ُٔ) (ِِ/ ُ)و: سننركاه أبو داككد ُب  (ْ)
كصححو ابن  ((مفتاح الصبلة الطهور كٙبرٲبها التكبّب كٙبليلها التسليم)) :قاؿ رسوؿ اهلل :قاؿ

 . (ِِّ/ ِ): فتح البارم حجر ُب 
 ،(ِٕٗا٤بفصل ُب صنعة اإلعراب )ص: . ينظر: ا٤ببالغة ك، أللمفاضلةتأٌب  عىل، كىيفػٍ أى يريد كزف ( ٓ)

 . (ُّّد )ص: تسهيل الفوائد كتكميل ا٤بقاصك 
 .(ِِٗ/ ُ) :ركضة الطالبْبك  ،(ّٖ/ّ) :كفاية النبيو، ك (ِْٕ/ ُ): العزيزينظر: فتح ( ٔ)
 .(ُِٗ/ ّآّموع شرح ا٤بهذب ) (َُٕ/ ٨ٖبتصر ا٤بزين ) .(ُِِ/ ُاألـ للشافعي ) ينظر: (.ٕ)
 النسخ.ساقط من األصل كا٤بثبت من بقية  ((للتحـر ، كمثلو تكبّبات االنتقاؿ))قولو   (.ٖ)
 كا٤بثبت من بقية النسخ. ((كربيا))ُب األصل  ((كرب))قولو (. ٗ)
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 (4)، ٖببلؼ كعليكم/(3)(((0)فتاكل القفاؿ))، كزيادة كاك قبل ا١ببللة كما ُب (1)كجو كاحد
ابن  (7)، لكن ردَّ (6)ابن رزين (5)]بو[السبلـ، كتشديد الباء، أك الرَّاء من أكرب كما أفٌب 

 ادتو ال تغّب ا٤بعُب.، كغّبه الثاين، بأف الرَّاء حرؼ تكرير فزي(ٗ)( ٖ)العماد
ا١باىل  فيما يظهر، كإف كاف ظاىر كبلـ ٝبع  (12)كإبداؿ ٮبزة أكرب كاكان من العآب دكف/ 

، كإبداؿ الكاؼ ٮبزة، كٚبلُّل كاك بْب الكلمتْب ساكنة أك (11)الصحة مطلقان؛ ألىنَّو لغة
 . (10)متحركة؛ ألف ذلك ال يسمى حينئذ تكبّبان 

 (13)األلف الٍب بْب البلـ، كا٥باء إٔب حد ال يراه أحد من القراء كلو زاد ُب ا٤بدّْ على     
  .فيما يظهر (14)ضىرَّ 

                                                 

 . (ِْٓ/ ِ) :ا٤بصباح ا٤بنّب ُب غريب الشرح الكبّبك  ،(ُُِ/ َُ) :هتذيب اللغةينظر:  ( ُ)
٧بمد بن علي بن إ٠باعيل، أبو بكر الشاشي القفاؿ، أحد أعبلـ ا٤بذىب الشافعي، يتكرر  :ىو (ِ)

 ٢بديث كاألصوؿ كالكبلـ، توُب سنة ٟبس كستْب كثبلٜبائة على الصحيح.ذكره ُب التفسّب كا
  .(ُْٖ/ ُ) :طبقات الشافعية البن قاضي شهبةك ، (ََِ/ ْ) :كفيات األعياف ينظر:

  (.ّٕفتاكل القفاؿ: )ص:( ّ)
 /أ من نسخة )ـ(.ُِٓهناية لوح ((كعليكم))قولو ( ْ)
 قية النسخ .ساقط من األصل كا٤بثبت من ب ((بو)). قولو (ٓ)
  (.ُٗ/ ِ) :النجم الوىاجينظر النقل عنو ُب  ( ٔ)
 .((زاد))ُب )ـ(   ((رد))قولو (. ٕ)
 أٞبد بن عماد بن ٧بمد األقفهسي ا٤بعركؼ بابن العماد، من تصانيفو: كتاب تسهيل ىو: (ٖ) 

 نظر:ي ق(.َٖٖت: )ا٤بقاصد لزكار ا٤بساجد، ككتاب التبياف فيما ٰبل كٰبـر من ا٢بيواف، 
 (.ّٗ/ُ) :(، كالبدر الطالعِٗٓ/ِ) :طبقات الفقهاء الشافعية البن قاضي شهبة

  (.ََُالقوؿ التاـ ُب أحكاـ ا٤بأمـو كاإلماـ )ص:  ينظر:( ٗ) 
 /أ من )ظ(.َٗهناية لوح  ((دكف))قولو ( َُ)
  .(ُٓ/ ُ) :ا٤بصباح ا٤بنّب ُب غريب الشرح الكبّبينظر:  (.ُُ)
  .(َُّكفاية األخيار )ص: ، ك (ّْٕ/ ُ): العزيز شرح الوجيزينظر: ( ُِ)
 . (ّْْ/ ُ) :النشر ُب القراءات العشرليس للقراء فيو إال ا٤بد الطبيعي ٗبقدار حركتْب. ( ُّ)
 ساقط من )ظ( . ((ضىرَّ ))قولو (. ُْ)
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مكركه، كإ٭با ٓب  (0)خبلؼ األكٔب، كقاؿ ابن عبدالسبلـ: (1)كىكىٍصلي ٮبىٍزىًة اهللي أىٍكبػىري ٗبا قبلها
فان ٤با اعتمده ٝبع ، كال يضر ضم الرَّاء، خبل(3)تبطل؛ ألىنَّو ٓب يَبؾ حرفان ثانيان ُب حاؿ الدرج

بأىنَّو ٓب ير ذلك  (5)الناقل لو عن نص األـ، فقد رده ا١ببلؿ البلقيِب (ْ)متأخركف تبعان للجيلي
 ]/أّٗ[، فمعناه (6)«التكبّب جـز»ُب األـ، كبأف ا١بيلي ال يعتمد عليو، قاؿ كأىمَّا ما ركم: 

 ال ٲبد، انتهى.
، كقولو إف (7)من قوؿ إبراىيم النخعيعلى أف ا٢بديث ا٤بذكور ال أصل لو، كإ٭با ىو  

 .(8)صحَّ عنو كانوا ٯبزموف التكبّب ال حجة فيو، كٯبزم كل منهما
للبارم تعأب كاهلل عز كجل أكرب؛ لبقاء  (َيِسيُر نَػْعتٍ )بْب اللفظْب  (َوِإْف َتَخلَّلَ )   
كالتمثيل  كا٤بعُب، ٖببلؼ ما إذا طالت كاهلل ال إلو إال ىو أكرب، فإنو يضر، (9)النظم

                                                 

 ُب بقية النسخ. ((كما مر))ىنا زيادة قولو (. ُ)
  (.ُُّينظر: فتاكل العز ابن عبد السبلـ )ص: ( ِ)
النشر ك  ،(ُْٓالتلخيص ُب معرفة أ٠باء األشياء )ص: . ينظر: اإلسراع، كىو ضد التحقيقالدرج:  (ّ)

  .(ِّٗ/ ُ) :ُب القراءات العشر
عبد العزيز بن عبد الكرًن بن عبد الكاُب ا١بيلي، شارح التنبيو كىذا الشرح ىو ا٤بشهور، كلو  ( ىو:ْ)

لغاز ، ككاف ابن الرفعة ينقل عنو ُب الكفاية، ٍب شرح آخر أطوؿ منو، كشرح الوجيز، كاإلعجاز ُب األ
(، كطبقات الفقهاء الشافعية ِٔٓ/ٖ) :ظر: طبقات الشافعية الكربلينأضرب عن ذكره ُب ا٤بطلب. 

 (.ِّٗ/ُالبن قاضي شهبة )
 (. َْٔ/ُينظر: النقل عن ا١بيلي كرد البلقيِب ُب أسُب ا٤بطالب: )( ٓ)
 :التلخيص ا٢ببّب، ك (ّٖٔ/ ُ): سنن الَبمذممذم للنخعي. ينظر: ال أصل لو مرفوعا. كنسبو الَب ( ٔ)

(ُ /َٓٓ) . 
براىيم بن يزيد بن األسود النخعي، أبو عمراف الكوُب، الفقيو. ركل عن خالو األسود، إىو:  (ٕ)

كعلقمة، كرأل عائشة، كعنو ا٢بكم، كمنصور، كاألعمش. ككاف عجبا ُب الورع كا٣بّب، رأسا ُب العلم، 
  (.ِِٕ /ُ) :الكاشفك  (،ِْٖػَِٕ/ٔ) :طبقات ابن سعدينظر: ىػ. ٔٗمات سنة 

هناية احملتاج  (ّْٓ/ُمغِب احملتاج ) (ُُّ/ُاإلقناع ُب حل ألفاظ أيب شجاع )ينظر: ( ٖ)
(ُ/َْٔ) . 

 .((العظمة))ُب )ح(  ((النظم  ))قولو (. ٗ)
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فيو: ًإنَّو يسّب ضعيف،  (3)، فقوؿ ا٤باكردم(0)((التحقيق))ٗبا ذكرتو ىو ما ُب   (1)]للطويل[
 .١بٍىبللىةً ا عليو الذم بعد (4)كأكٔب منو زيادة شيخنا

، كإف طالت. ((ٚبلَّلى ))كخرج بقولو:      إ٢باؽ الصفات للتكبّب فبل يضرُّ
، ٚبلُّلي غّبه كاهلل ىو أكرب، فيضرُّ مطلقان كما (5)((رذًك))بدؿ قوؿ أصلو:  ((نعت))كبقولو:   

، كمثلو اهلل يا رٞبن أكرب، ك٫بوه على األكجو؛ إليهامو اإلعراض (7)، كغّبه(6)قالو ابن الرفعة
 عن التكبّب إٔب الدعاء.

بأف يكوف قدر سكتة  - (8)خبلفان ٤با توٮبو عبارة أصلو - (ُسُكوتٍ )يسّب  (َأوْ )   
، كلعلو تقريب ٖببلؼ ما إذا طاؿ؛ ألف ذلك ال يسمى (12)، كغّبه(9)الو ا٤بتوٕبالتنفس كما ق

بينهما أم معو فبل يكفي أكرب  (بِتَػْرتِيبٍ )حينئذ تكبّبان، كإ٭با يعتد بكلمٍب  التكبّب إف كانا 
، كنازعهم ]/بّٗ[اهلل، أك األكرب اهلل قالوا: ألنو ال يسمى تكبّبان ٖببلؼ عليكم السبلـ 

 ُب ذلك. (11)الرافعي

                                                 

 ساقط من األصل كا٤بثبت من بقية النسخ . ((للطويل))قولو (. ُ)
 (.ُٖٗالتحقيق )ص: ( ِ)
  .(ٓٗ/ ِ) :ا٢باكم الكبّبينظر: ( ّ)
كأكٔب منو ) (ِٖغاية البياف شرح زبد ابن رسبلف )ص:  (، قاؿ ُبُْْ/ُينظر: أسُب ا٤بطالب: )( ْ)

 (.بالبطبلف زيادة شيخ اإلسبلـ زكريا الذم بعد ا١ببللة
 (.ُٗٓينظر: ا٢باكم الصغّب للقزكيِب )ص:( ٓ)
 . (ٖٓ :ّ) :كفاية النبيو( ٔ)
 . (ُٗ :ِ) :النجم الوىاجينظر: ( ٕ)
 (.ُٗٓعبارة أصلة )كقفة(، ينظر: ا٢باكم الصغّب للقزكيِب: )ص: (ٖ)
تتمة اإلبانة للمتوٕب  ينظر: ((كالشرط أف ال يزيد الفصل بينهما على القدر الذم يتنفس فيو)) (ٗ)

 (.َِْ)ص:
 . (ُْْ/ ُ) :أسُب ا٤بطالبينظر: ( َُ)
  .(ّْٕ/ ُ): وجيز( العزيز شرح الُُ)
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 (1)كقضية فرقهم اآلٌب بْب الفاٙبة، ك٫بو األذاف حيث يبِب ا٤بتعمد فيو ال فيها إ٢باؽ/  
التكبّب ىنا بنحو األذاف، كىو قريب فلو البناء ىنا، كإف طاؿ غّب ا٤برتب فيما يظهر؛ ألف 

مناط فإنو ٯبب ترتيبها؛ ألنو  (َكاْلَفاِتَحةِ )الطويل متقدـ على كلمٍب التكبّب، كىذا 
، (3)ا٤بعُب استأنف القراءة، كفارؽ ٫بو الوضوء/ (0)اإلعجاز، كالببلغة، فإف تعمد تركو كٓب يغّب

كاألذاف، كالطواؼ، كالسعي بأف الَبتيب ىنا ٤با كاف مناط اإلعجاز، كاف االعتناء بو أكثر، 
 فجعل قصد التكميل با٤برتَّب صارفان عن صحة البناء ٖببلؼ تلك الصور. 

مراده ما إذا ٓب يقصد التكميل با٤برتب، كٓب يطل غّب ا٤برتب  (4)نو يبِب ىناكمن صرح بأ
أخذا ٩با يأٌب، أما إذا غّب ا٤بعُب فتبطل صبلتو، كأما إذا سهى بَبكو، فإف طاؿ غّب ا٤برتب 

 إال بُب. (وَ )استأنف، 
أحسن ( منها عجز عنو، ك َوَبَدِؿ بَػْعضٍ )الذم ٰبسنو  (بَػْعِضَها)كٯبب الَبتيب بْب    

غّبه من قرآف، أك ذكر فيجب أف يأٌب بو ُب ٧بل ا٤بعجوز عنو، فإف كاف بدؿ النصف األكؿ 
 كجب تقدٲبو على الثاين إجراء للبدؿ  ٦برل ا٤ببدؿ.

ما  (6)ٰبفظو ، فبل يكفي أف يكرر (5)ما ال ]/أ َْ[كأفهم كبلمو أنو البد أف يأٌب ببدؿ   
 اآلية، كبعضها، لكن األكجو أف بعض اآلية  ال فرؽ ُب البعض بْب (7)كإنو[ٰبفظو منها 

أمر من ال ٰبسن شيئان من القرآف  ؛ ٤با صح أنو (8)]كالعدـ، فبل ٯبب قراءتو، كال تكريره

                                                 

 /ب من نسخة )ـ(.ُِٓهناية لوح ((ا٢باؽ))قولو ( ُ)
 .((يتغّب))ُب )ح( ك )ظ(  ((يغّب))قولو (. ِ)
 /أ من )ح(. ٗٗهناية لوح  ((الوضوء))قولو  (ّ)
 ساقط من )ـ( . ((ىنا))قولو (. ْ)
 ساقط من )ح( ك)ـ( . ((ال))قولو (. ٓ)
 .((يكوف))ُب )ـ(  ((يكرر))قولو (. ٔ)
 ساقط من )ح( . ((إنو))قولو (. ٕ)
 ساقط من األصل كا٤بثبت من بقية النسخ. ((كإنو ال فرؽ ػػػػػػػػػػػ إٔب ػػػػػػػػػ كال تكريره))من قولو   (.ٖ)
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]كال بتقدًن قدر  (0)«(1)، كا٢بمد هلل ، كال إلو إال اهلل، كاهلل أكربسبحاف اهلل»: أف يقوؿ
ذكران ال بعضان من الفاٙبة، كإال  (3)كوهنا/  البسملة عليها ا٤بستلـز لكوف األمر ّٔا من حيث

 كمع أىفَّ ا٢بمد هلل من الفاٙبة، كٓب يأمره بتكريرىا. (5)]تقدًن ذلك (4)لوجب
؛ (8)كالسبلـ (7)-من زيادتو (6)كىي-من الصبلة على النيب  (َل َتَشهٍُّد ,َوَل َما بَػْعَدهُ )  

(9)(ِبَشْرِط ِإفَاَدتِوِ )لو: فإنو ال ٯبب الَبتيب ُب شيءو منها بقيد زاده بقو 
معناه؛ إذ ال إعجاز  

ُب ذلك، فإف غٌّب تركو ا٤بعُب كتعمد ذلك كعلم بتحرٲبو بطلت صبلتو، كإال أعاده، ككاضح 
أف ترؾ الَبتيب بْب كلمٍب السبلـ ال يتصور فيو اإلخبلؿ با٤بعُب ٖببلؼ غّبه ٍب رأيت 

 ذكر ذلك. (12)الشارح
عن ابن  ((ا٣بادـ))أكٔب، كإف قلنا بتعْب كلماتو خبلفا ٤با ُب ككالتشهد ُب ذلك القنوت بل 

بَبؾ ترتيبها،  (10)من عدـ البطبلف/ (11)((األنوار))األستاذ، كالسورة خبلفا ٤با أطلقو ُب 

                                                 

كحسنو  من القراءة. يكاألعجم يباب ما ٯبزئ األم (ِّٖ)(َّٖ/ ُ)و: سننركاه أبو داككد ُب ( ُ)
  .(ُٔ ٨بتصر إركاء الغليل )ص:األلباين ُب 

 .((أف ٰبمد اهلل، كيهللو ، كيكربه))ُب بقية النسخ  (. ِ)
 /ب من )ظ(.َٗهناية لوح  ((كوهنا))قولو ( ّ)
 .((كجب))ُب )ح(  ((لوجب))قولو (. ْ)
 ساقط من األصل كا٤بثبت من بقية النسخ. ((تقدًن ذلك -إٔب-كال بتقدًن قدر البسملة))من قولو (. ٓ)
 .((كىو)) ك )ظ(  ُب )ح(  ((كىي))قولو (. ٔ)
من زياد صاحب اإلرشاد على ا٢باكم. ينظر: ا٢باكم الصغّب  ((ال ما بعده))أم: قوؿ (. ٕ)

 (.ّٗ( كاإلرشاد )ص:ُٗٓللقزكيِب)ص:
 ساقط من )ح(. ((السبلـ))قولو (. ٖ)
 (. ّٗ(، كاإلرشاد )ص:ُٗٓينظر: ا٢باكم الصغّب )ص: (ٗ)
 .(أ/ٗٗؿ/٨ُبطوط شرح اإلرشاد للجوجرم: )ينظر: ( َُ)
 (.ُِٔ/ُينظر: األنوارألعماؿ األبرار لؤلردبيلي: )( ُُ)
 /أ من نسخة )ـ(.ُّٓهناية لوح ((البطبلف))قولو ( ُِ)
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كاألكجو عدـ حصوؿ السنة ّٔا إذا ٓب يغّب ترؾ ترتيبها ا٤بعُب ]نعم أكَّؿ آية مقركءة منها، 
 .(3)](0)ما بعده (1)ٓب يَبتب كاقع ُب ٧بلو فيحصل ذلك، كإف

عن النطق ّٔا بالعربية بأم لغة شاء؛  (َعاِجزٌ )بتكبّب، كتشهد، كما بعده ( َوتَػْرَجمَ )     
 إذ ال إعجاز فيها، كالبد ٥با من بدؿ، كالَبٝبة أكٔب بأف تكوف بدال ألدائها ا٤بعُب.

وز الَبٝبة عنو مطلقان؛ ألف أم: فيو، فبل ٘ب (ِبُقْرآفٍ )العجز  ]/بَْ[إذا كاف  (لَ )      
 (4)اإلعجاز ٨بتص بنظمو العريب دكف معناه.

، كللعاجز الَبٝبة عن سائر األذكار ا٤بأثورة، ال اخَباع (5)من زيادتو ((ال بقرآف))كقولو:   
دعوة يدعو ّٔا بالعجمية، فتبطل صبلتو بذلك، أما القادر فتبطل صبلتو بالَبٝبة مطلقان ؛ 

، كأما العاجز لنحو خرس، فإنو ٰبرؾ لسانو، كشفتيو، «(6)تموين أصليصلوا كما رأي»٣برب 
 . (7)ك٥باتو ّٔذه األركاف ٕبسب ما ٲبكنو

من التكبّب، كالفاٙبة، كالتشهد، كما بعده ( تَػَعلُُّم ُكل  )على العاجز ا٤بذكور  (َوَيِجبُ )    
ما ال يتم الواجب ))ف ؛ أل(8)إف قدر عليو، كلو بسفر أطاقو كإف طاؿ، كما اقتضاه إطبلقهم

 .(11)ٓب ٯبب السفر للماء على فاقده؛ لدكاـ نفع ىذا ٖببلفو (12)، كإ٭با(9)((إال بو كاجب

                                                 

 .((يرتب))ُب )ح(  ((يَبتب ))قولو (. ُ)
  .(َّّ/ُ) :الغرر البهيةك  ،(ْْٕ/ ّ) :آّموع شرح ا٤بهذبينظر: ( ِ)
 ػ ما بعده( ساقط من األصل كا٤بثبت من بقية النسخ.من قولو ) نعم أكؿ آية  ػػػػػػ إٔب ػػػػػ(. ّ)
 (.ُِّ/ُينظر: إخبلص الناكم )( ْ)
 (.ّٗ(، كاإلرشاد )ص:َُٔينظر: ا٢باكم الصغّب للقزكيِب )ص:(. ٓ)
 (.ِِِتقدـ ٚبرٯبو. ُب صفحة )( ٔ)
  .(ُْْ/ ُ) :أسُب ا٤بطالبك  ،(ْْٕ/ ُ): العزيز شرح الوجيز  ينظر: ( ٕ)
  .(ِٔا٢بضرمية )ص:  ا٤بقدمةينظر: ( ٖ)
 . (ّْ/ ُ) :احملصوؿ للرازم(، ك ِِّ-ُِّ/ُانظر: ا٤بستصفى: )( ٗ)
 .((كإف))ُب )ـ(  ((كإ٭با))قولو (. َُ)
  .(ِْٔ/ ُ) هناية احملتاجينظر: ( ُُ)
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أم: ألجل التعلم إٔب أف يضيق الوقت،  (َلوُ )الصبلة كجوبان عن أكؿ كقتها  (َوتُػَؤخَّرُ )   
ٓب يلزمو التعلم  فبل ٘بوز الصبلة للقادر عليو ماداـ الوقت متسعان؛ إذ لو جازت لو حينئذ

أصبلن؛ ألنو بعد أف صلى ال يلزمو التعلم ُب ىذا الوقت، كُب الوقت الثاين مثلو، كإ٭با جاز 
؛ ألف كجوده ال يتعلق بفعلو، فإف ضاؽ الوقت (1)لو التيمم أكؿ الوقت مع تيقن ا٤باء آخره

ترب من ترؾ التعلم ٥با مع إمكانو، كإمكانو يع ]/أُْ[صلى؛ ٢برمتو كأعاد ككل صبلة 
اعتباره من التمييز؛  -، كغّبه(0)كما قالو اإلسنوم-اإلسبلـ فيمن طرأ عليو، كُب غّبه ا٤بتجو 

 .(3)لكوف األركاف، كالشركط ال فرؽ فيها بْب الصيب كالبالغ ، كيطَّرًدي ذلك ُب ٝبيع نظائره
ـُ ) الركن الثالث: (وَ )      ، كلو (4)]يأصل[من القادر عليو، كلو بغّبه ُب فرض  (اْلِقَيا

منذكران، أك على صورتو كا٤بعادة، كصبلة الصيب، فيجب حالة التحرـٌ بو إٝباعان، ك٣برب 
 .(7)/«(6)صل قائما فإف ٓب تستطع فقاعدا فإف ٓب تستطع فعلى جنب»: (5)البخارم/

 
 
 
 
 

                                                 

 ساقط من )ـ( . ((آخره ))قولو (. ُ)
  .(ِْٔ/ ُ) :هناية احملتاجينظر النقل عنو ُب (. ِ)
 .(َُْكفاية األخيار )ص: ، ك (ّْ/ ّ) :كفاية النبيوينظر:  ( ّ)
كا٤بثبت من بقية النسخ، كىو ما ُب فتح ا١بواد:  ((صلى فيو))ُب األصل  ((أصلي))قولو  (.ْ)
(ُ/ُٕٖ.) 
 /ب من )ح(. ٗٗهناية لوح  ((البخارم))قولو  (ٓ)
 .باب إذا ٓب يطق قاعدا صلى على جنب (، ا١بمعة،ُُُٕ)(ُٔٓ/ِ)ركاه البخارم: ( ٔ)
 /ب من نسخة )ـ(. ُّٓهناية لوح ((جنب))لو قو ( ٕ)
 



 

 

 
 

 032  صفة الصالةفصل يف                                                                                          اإلمداد شرح اإلرشاد البن حجر اهليتمي

(3)چٴۇۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ چ، (0)«فإف ٓب تستطع فمستلقيان » (1)زاد النسائي
كإ٭با  

اـ عن النية، كالتكبّب مع تقدمو عليهما؛ ألهنما ركناف ُب كل صبلة ٖببلفو؛ كألنو أخركا القي
 .(4)قبلهما شرط، كركنيتو إ٭با ىي معهما كبعدٮبا

بأف ينصب فقار ظهره أم: عظامو الٍب ىي  (ُمْنَتِصباً )كيتحقق القياـ بكوف ا٤بصلي   
ل يسن، كال االستناد إٔب ٫بو مفاصلو؛ ألف اسم القياـ دائر معو، فبل يضر إطراؽ الرأس ب

جدار، كإف كاف ٕبيث لو رفع لسقط؛ لوجود اسم القياـ، لكن االستناد مكركه، نعم إف 
بطلت صبلتو؛ ألنو معلق نفسو، كليس بقائم، كمنو  ]/بُْ[استند ٕبيث أمكن رفع قدميو

خذ كضع القدمْب على األرض، فلو أ من أنو ٯبب (5) ما نقلو الزركشي عن القاضييؤخذ 
 بعضديو كرفعاه ُب ا٥بواء حٌب صلى ٓب يصح. (6)اثناف/

                                                 

أٞبد بن شعيب بن علي بن سناف بن ٕبر اإلماـ ا١بليل ا٢بافظ أبو عبد الرٞبن النسائي ىو: ( ُ)
، (ٕٗ/ ُُ): سّب أعبلـ النببلء. ينظر: قَّّت، مصنف السنن كغّبىا من التصانيف

 .(ُْٗ/ ِ) :طبقات ا٢بفاظ للذىيبك 
 توجد كذلك ُب الك  ،الصغرلُب السنن كال  ،الكربلالسنن ال ُب للنسائي ىا ( كىذه الزيادة ٓب أجدِ)

 :كقد أخرجها الدارقطِب ،كال ٙبفة األشراؼ ل،ا٤بائة حديث الساقطة من مطبوعٍب السنن الكرب 
ابن قدامو ُب  : كعزاىا إٔب النسائي كل من.  من حديث علي (َّٕ/ ِ) :كالبيهقي(، ِْ/ِ)

آّد ابن تيمية ك  (،ُُِ/  ِ) :ن عبد ا٥بادم ُب ىامش تنقيح التحقيقابك  ،(َُٔ/ ِ)ا٤بغِب: 
العيِب ُب شرح سنن أيب ك  (،ُُِ/ِ) :الزيلعي ُب نصب الرايةك  (،ْْٕ/ِ) :ُب منتقى األخبار

ا٤بناكم ُب ك  ،(َِٗ/ ُ) :الدراية ُب ٚبريج أحاديث ا٥بداية(، ك ابن حجر ُب ِِٔ/ْ) :داكد
  (.ّْٔ/ ْ) :بل علي قارم ُب مرقاة ا٤بفاتيحا٤بك  (،ُٖٗ/ ْ) :فيض القدير

 (.ِٖٔ)البقرة:  (ّ)
  .(ْٔ/ ُ) :فتح الوىابك  (ُْٓ/ ُ) :أسُب ا٤بطالبينظر:   (ْ)
كلعل ما ُب األصل  ((صحة قوؿ العبادم )) ُب بقية النسخ: ((ما نقلو الزركشي عن القاضي))قولو (. ٓ)

  (.َٕٓاعة اآلٌب )ص: ىو الصواب إلحالة ا٤بؤلف إليو ُب فصل صبلة ا١بم
  /أ من )ظ(.ُٗهناية لوح  ((اثناف))قولو ( ٔ)
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كتبطل أيضا ال٫بناءو إف كاف أقرب إٔب أقل الركوع، ال إف كاف أقرب إٔب القياـ، أك     
 .(4)، كإف نظر فيو االذرعي(3)((آّموع))، ك(0)((الركضة(1)أصل))استول األمراف كما أفهمو كبلـ 

 .(5)رج عن سنن القياـكبا٤بيل ٲبنة، كيسرة ٕبيث ٱب   
على ركبتيو،  (7)]عليو[مستقبلن، كقدر عليو متكئان على شيء، أك (6)كلو عجز عن القياـ   

أك على هنوض ٗبعْب، كلو بأجرة مثل كجدىا فاضلة عما يعترب ُب زكاة الفطر ػػػػػػػ فيما يظهر 
د ُب الثانية، كصوبو ابن ػػػػػػ يومو كليلتو لزمو ذلك؛ ألنو ميسوره، كقاؿ القاضي: ٯبوز القعو 

 .(12)؛ ألنو ال يسمى قيامان، كيرده كجوب القراءة ُب ا٥بوم كما يأٌب(9)( 8)الفركاح
 كاإللصاؽ بْب رجليو، كتقدًن إحداٮبا على األخرل. ،(11) كيكره القياـ على رًٍجلو     
ه، كصار  حٌب لو تقوس ظهر  (طَاقَػَتوُ )االنتصاب انتصب  (10)]ٛباـ[إف عجز عن  (ثُمَّ )    

كالراكع لزمو أف يقف كذلك؛ ألنو أقرب إٔب القياـ من غّبه، كٯبب أف يزيد ا٫بناءن لركوعو 
 قيامو. ]/أِْ[إف قدر؛ ليتميز عن 

                                                 

 ساقط من )ظ( . ((أصل))قولو (. ُ)
 .(َْٖ/ ُ): العزيز شرح الوجيز  (.ِ)
 .(ُِٔ/ ّ) :آّموع شرح ا٤بهذب (.ّ)
 (.ُّٖ/ُ) :ينظر: قوت احملتاج(.ْ)
  .(ُِٔ/ ّع شرح ا٤بهذب )آّمو ك  ،(َُٔ/ ِ) :التهذيب ُب فقو اإلماـ الشافعيينظر: (.ٓ)
 ساقط من )ح( . ((كلو عجز عن القياـ))قولو (. ٔ)
 ساقط من األصل كا٤بثبت من بقية النسخ. ((عليو))قولو (. ٕ)
  ىو: إبراىيم بن عبد الرٞبن بن إبراىيم الفزارم، ٠بع من ابن عبدالدائم، كابن أيب الييسر، كغّبىم، (ٖ)

(، ُِّ/ٗظر: طبقات الشافعية الكربل )ين.قُِٕٗب سنة كاف سديد السّّْبة، كثّب الورع، تو 
 (. ٗٗ/ُ) :كا٤بنهل الصاُب

 . (ْٕٔ/ ُ) :هناية احملتاج النقل عنو ُبينظر  (ٗ)
  .(َّٓ/ ُ) :الغرر البهية، ك (ُِّ/ ْ) :آّموع شرح ا٤بهذبينظر:  ((َُ

 (.ِِْ/ُ(، كمغي احملتاج: )ُْٔ/ُينظر: أسُب ا٤بطالب: )( ُُ)
 (. ُٕٗ/ُكا٤بثبت من بقية النسخ، كىو ما ُب فتح ا١بواد: ) ((القياـ))ُب األصل  ((اـٛب))قولو (. ُِ)
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، كيومي ّٔما (1)كلو عجز عن القياـ      ، كالركوع ، كالسجود إف قاـ كجب أف يقـو
؛ كألف (0)((ور ال يسقط با٤بعسورا٤بيس))بصلبو، ٍب برقبتو، ٍب برأسو، ٍب بطرفو إمكانو؛ ألف 

خبلفان ٤بن زعمو كما ال   (3)]ذلك [القياـ آكد منهما، كسقوطو ُب النفل دكهنما ال يناُب
 ٱبفى.
كلو أطاؽ القياـ، كاالضطجاع دكف ا١بلوس قاـ؛ ألف القياـ قعود كزيادة، كما ُب   

.عن البغوم، كيفعل ما ٲبكنو من اإلٲباء كما مى  (5)/(4)((الركضة))  رَّ
: بأف (6)((آّموع))إف عجز عما ذكر، بأف شق عليو القياـ مشقة شديدة قاؿ ُب  (ثُمَّ (  

يكوف كدكراف رأس راكب السفينة، كضبطها اإلماـ: بأف يكوف ٕبيث يذىب خشوعو، 
كا٤بذىب األكؿ انتهى، كىو صريح ُب أنو ليس ا٤براد ّٔما كاحدان خبلفان ٤بن توٮبو؛ إذ ا٣بشوع 

ف ٫بو دكراف الرأس ا٤بذكور، كالذم يتجو أف ا٤براد مشقة ال ٙبتمل ُب العادة، كإف يذىب بدك 
ٓب تبح التيمم؛ ٤با يأٌب عن اإلماـ ُب العجز عن القعود، إذ لواله لكاف األكجو ضبطها 

منهم إف صلوا  (8)رقيب غزاه ليسوا بغاة على األكجو، أك كمْب (7)كخوؼ[[ٗببيحة، كذلك 
 (9)رؤيتو إياىم، فيفسد تدبّبىم ]/بِْ[كإف ظنوا الظفر بو، أك قيامان قصد عدكىم، 

                                                 

 ساقط من بقية النسخ  . ((القياـ))قولو (. ُ)
 .(ُٗٓ/ ُ) للسيوطي:األشباه كالنظائر ، ك (ُٓٓ/ ُ) :األشباه كالنظائر للسبكيينظر: ( ِ)
 لنسخ.ساقط من األصل، كا٤بثبت من بقية ا ((ذلك))قولو (. ّ)
 . (ِّْ/ ُ) :ركضة الطالبْب( ْ)
 /أ من نسخة )ـ(.ُْٓهناية لوح ((الركضة))قولو ( ٓ)
  .(َُّ/ ْ) :( آّموع شرح ا٤بهذبٔ)
 كا٤بثبت من بقية النسخ. ((٣بوؼ))ُب األصل  ((كخوؼ))قولو (. ٕ)
 ا٢برب كمن: كمن كمونا: اختفى. ككمن لو يكمن كمونا ككمن: استخفى. كالكمْب ُبالكمْب:  ( ٖ)

 .(ّٗٓ/ ُّ) :الذين يكمنوف. لساف العرب
  .(( تدبرىم))ُب )ظ(   ((تدبّبىم))قولو (. ٗ)
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، لكن ُب مسألة الغزاة الثانية ٘بب اإلعادة؛ لندرة (1)كيف شاء؛ للخرب السابق  (قَػَعدَ ) 
؛ ألف العذر فيها أعظم لكن الذم (0)((التحقيق))العذر فيها ٖببلؼ األكٔب على ما ُب 

 فيها للندرة أيضان. (5)لزكمها (4)-ذرعيكارتضاه األ- (3)((آّموع))صححو ُب 
زاد ُب  (6)((آّموع))كحيث جاز لو القعود ُب السفينة فصلى كذلك ٓب يعد كما ُب   

فيو بندرة  (9)كاالذرعي   (8)، كإف أمكنو الصبلة على األرض، كمنازعة الزركشي(7)((الكفاية))
 إذا كاف العجز للزحاـ لندرتو. ٘بب اإلعادة، ٰبمل على ما (12)ذلك ٩بنوع ، كقوؿ ا٤باكردم:

 مستندان، أك ٗبعْب فقياس ما مرَّ لزكمو. (11)كلو قدر على القعود  
صلى مع ا١بماعة فاألكٔب قطع السورة  (10)كمن عجز عن القياـ ُب أثناء السورة، أك إف  

 كالصبلة منفردان قائمان؛ ألف احملافظة على القياـ آكد؛ لكونو ركنا.
 بالقعود قعد كجوبا، كال إعادة عليو. (13)لسلسكلو استمسك بوؿ ا  

                                                 

. تقدـ ٚبرٯبو. صفحة «صل قائما فإف ٓب تستطع فقاعدا ...»يشّب إٔب ا٢بديث السابق: ( ُ)
(ِِٗ.) 

 (.َِٖالتحقيق )ص: ( ِ)
  .(ُُّ/ ْ) :( آّموع شرح ا٤بهذبّ)
  .(َِّ /ْ) :كفاية النبيو( ْ)
 .((لزكمو))ُب )ظ(   ((لزكمها))قولو (. ٓ)
  .(َُّ/ ْ) :( آّموع شرح ا٤بهذبٔ)
 . (َِّ/ ْ) :كفاية النبيو( ٕ)
  (.ُٕٓينظر: خادـ الرافعي كالركضة )ص: (ٖ)
 .(َِّ/ ْ) :كفاية النبيوينظر النقل عنو  ُب   ( ٗ)
  .(ْْ)ص:  :( اإلقناع للماكردمَُ)
 .((القياـ)))ظ(  ُب ((القعود))قولو (. ُُ)
 .((كإف))ُب )ظ(  ((أك إف))قولو (. ُِ)
  .(َٓٓال يستمسكو. القاموس احمليط )ص: أم سلس البوؿ: يقاؿ فبلف ( ُّ)
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 (1)كثواب القاعد لعذر كثواب القائم، كإف ٓب يكن صلى قبل مرضو لكفر، أك هتاكف/ 
ثوابو، كًإٍف  ]/أّْ[، نعم إف عصى بنحو قطع رجلو ٓب يتم (0)على األكجو خبلفان لبلذرعي

 كاف ال قضاء عليو.
أفضل ُب سائر جلسات الصبلة، إال ُب  (3)كال يتعْب للقعود كيفية، لكن االفَباش 

سائر ا١بلسات، كقد  (5)اآلٌب ]ُب[ (4)التشهد األخّب بشرطو اآلٌب، كيكره مدُّ رجليو، كاإلقعاء
رجليو، كركبتيو على  (6)]أصابع[يسن اإلقعاء ُب ا١بلوس بْب السجدتْب بأف يضع أطراؼ 

 .(9)اش أفضل منوعلى عقبو، كمع كونو سنة االفَب  (8)، كأليتيو(7)األرض/
َهِتوِ ) (12)]قاعدان [من صلى  (وَ )  ـَ )ما  (َحاَذى ِبَجبػْ ا كىذا  (رَاِكعاً )حاؿ كونو ( رُْكَبتَػْيوِ  ُقدَّ

أقل ما ٯبزيو، كاألكمل أف ٰباذم موضع سجوده، كركوع القاعد ُب النفل كذلك، كٮبا على 
و يسن ٤بوضع السجود كما ، أم : بالنسبة إٔب النظر فإن(11)كزاف ركوع القائم ُب احملاذاة/

                                                 

 /أ من )ح(. ََُهناية لوح  ((هتاكف))قولو  (ُ)
  .(ِٗ/ ْ) :كفاية النبيو( ِ)
دل إليتيو على األرض كيفَبش ( االفَباش: جلسة ا٤بصلي ُب هناية الصبلة الرباعية الركعات يضع إحّ)

  .(ُّٕٓ/ ٖ) :مشس العلـو كدكاء كبلـ العرب من الكلـو رجلو األخرل.
أف يلصق الرجل أليتيو باألرض كينصب ساقيو كفخذيو كيضع يديو على  :( اإلقعاء ُب الصبلةْ)

 :هتذيب اللغة األرض كما يقعي الكلب، كقيل: أف يضع أليتيو على عقبيو بْب السجدتْب.
(ّ/ِِ).  

 ساقط من األصل كا٤بثبت من بقية النسخ. ((ُب))قولو (. ٓ)
 (.َُٖ/ُساقط من األصل كا٤بثبت من بقية النسخ، كىو ما ُب فتح ا١بواد ) ((أصابع ))قولو (. ٔ)
 /ب من نسخة )ـ(.ُْٓهناية لوح ((األرض))قولو ( ٕ)
مة كىي من ابن آدـ ا٤بقعدة كٝبعها آليات بفتح ا٥بمزة اآللية ٢بمة ا٤بؤخر من ا٢بيواف معلو  :( األليتْبٖ)

 .(ِّ/ ُ) :مشارؽ األنوار على صحاح اآلثار .بفتح البلـ
     :آّموع شرح ا٤بهذب، ك (ُِٗ/ّ) :كفاية النبيوك  ،(ِْٖ/ ُ): العزيز شرح الوجيزينظر: ( ٗ)

(ّ /َْْ).  
 (.َُٖ/ُما ُب فتح ا١بواد: ) كا٤بثبت من بقية النسخ كىو ((فا٢بذا))ُب األصل  ((قاعدان ))قولو (. َُ)
 /ب من )ظ(.ُٗهناية لوح  ((احملاذاة))قولو ( ُُ)
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يأٌب، كإال فالراكع من قياـ ال ٰباذم ٧بل سجوده بل دكنو؛ لسجوده فوؽ ما ٰباذيو، نبو 
 ، كىو كاضح.(1)عليو شيخنا

حيث اشَبط مبيح  إف عجز عن القعود با٤بعُب ا٤بتقدـ ُب القياـ خبلفان لئلماـ (0)(ثُمَّ ) 
وبان على جنبو مستقببلن للقبلة بوجهو، كمقدـ كج (اْضَطَجعَ )  (3)تيمم، كتبعو ابن عبدالسبلـ

على ا١بنب األيسر ببل عذر كما  ]/بّْ[، كيكره االضطجاع (4)بدنو؛ للحديث السابق
 .(5)((آّموع))ُب 

للقبلة،  (6)على ظهره كأٟبصاه (اْستَػْلَقى)إف عجز عن االضطجاع با٤بعُب السابق  (ثُمَّ ) 
كاف ٥با سقف ليتوجو إٔب القبلة بوجهو، كمقدـ بدنو   كٯبب أف يرفع رأسو ُب غّب الكعبة إذا

بقيد زاده ( رََمدٍ )٫بو ( لُِبرءِ ، أك كجع، أك بو جرح، أف يستلقي؛ )(8)٤بن بعينو رمد (7)(َوَلوْ )
ؼ من نفسو أنو ٱباؼ، ٫بو عمى اؿ لو طبيبه عدؿه ركايةن، أك عىر بأف ق (9)(ِخيفَ )بقولو: 

أك بيٍطًء بػيٍرءو إال  -ال يسمى رمدان حقيقةن عند األطباء (12)]لوكنزك [-بنزكؿ ما ُب عينو أك غّبه 

                                                 

 . (َّٓ/ ُ) :الغرر البهية( ُ)
(، كفتح ّٗساقط من األصل كا٤بثبت من بقية النسخ، كىو ما ُب اإلرشاد )ص/ ((ٍبيَّ ))قولو (. ِ)

 (.َُٖ/ُا١بواد: )
 .(ُِٓ/ ِ) :( هناية ا٤بطلب ُب دراية ا٤بذىبّ)
. تقدـ ٚبرٯبو. صفحة «صل قائما فإف ٓب تستطع فعلى جنب..»شّب إٔب ا٢بديث السابق: ي( ْ)

(ِِٗ.) 
  .(ُّٔ/ ْ) :( آّموع شرح ا٤بهذبٓ)
الزاىر ُب معاين  ينظر: األٟبص: ما يتجاَب عن األرض من الرجل من كسطها، كال يقع عليها.  (ٔ)

 .(ّٖٖ/ ُ) :كلمات الناس
 قية النسخ.ساقط من ب ((كلو))قولو (. ٕ)
  .(ِّٖالقاموس احمليط )ص: . مرض يصيب العْبك  الرمد بفتح ا٤بيم: ىيجاف( ٖ)
 (.َُٔينظر: ا٢باكم الصغّب للقزكيِب )ص:( ٗ)
 كا٤بثبت من بقية النسخ. ((فنزكلو))ُب األصل  ((كنزكلو))قولو (. َُ)
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 (1)إذا صلَّى مستلقيان، كما ٯبوز اإلفطار، كالعدكؿ إٔب التيمم بذلك؛ كألف القياـ إذا ترؾ ٤با
 ، عن  كغّبىا ابنى عباس  (3)ا١بلوس خوؼ ما ذكر أكٔب، كهني عائشة (0)]فَبؾ[مرَّ

  ، ال يدؿ على ا٤بنع.(5)، ككراىتو لفعل ذلك  لػمَّا قيل لو(4)االستلقاء؛ ألجل العمى ٓب يصح
مٌب أمكن كبلن من ا٤بضطجع، كا٤بستلقي زيادة على أكمل الركوع تعينت تلك  (وَ )

، ككاف بكل منهما أقرب لؤلرض، (6)الزيادة للسجود، كأف ٓب يطقو إال ٗبقدـ رأس، أك صدغ
فإف ٓب يستطع ذلك كرر الركوع عنو، كعن ذلك يتعْب للسجود؛ ألنو ميسوره،  ]/أْْ[فإف 

إٔب  (َأْومأَ )، كأكملو للسجود، فإف عجز عن كل ذلك (7)السجود، كال يلزمو جعل أقلو لو
من  (َأْخَفضَ )إٲباءن  (بِالسُُّجودِ )يومئ بو كجوبان ( ِبَرْأِسِو, وَ )، كساجدان ()رَاِكعاً  صوب القبلة

                                                 

 . ((٩با ))ُب )ح( ،  ((٤با))قولو (. ُ)
 كا٤بثبت من بقية النسخ.(( كترؾ))ُب األصل  ((فَبؾ))قولو (. ِ)
تزكجها ٗبكة، ما ٓب يتزكج بكرنا غّبىا، كىي  كاف النيب   ،عائشة بنت أيب بكر الصديقىي: ( ّ)

بنت ست سنْب، كدخل ّٔا با٤بدينة، كىي بنت تسع سنْب، بعد سبعة أشهر من مقدمو ا٤بدينة، 
يت سنة ٜباف، كقيل: سبع كقبض كىي بنت ٜباف عشرة سنة، كبقيت إٔب خبلفة معاكية، كتوف

االستيعاب ُب معرفة األصحاب . كأكصت أف تدفن بالبقيع كٟبسْب، كقد قاربت السبعْب،
 (.ّٗٗ(، كمعرفة الصحابة البن منده )ص: ُُٖٖ/ْ)

عن جابر، عن أيب الضحى، أف عبد ا٤بلك، أك غّبه بعث إٔب ابن عباس يشّب إٔب ما ركاه البيهقي  ( ْ)
كقد كقع ا٤باء ُب عينيو، فقالوا: تصلي سبعة أياـ مستلقيا على قفاؾ، فسأؿ أـ باألطباء على الربد 

( باب من كقع ّٖٓٔ) (ّْٖ/ ِ) :السنن الكربل للبيهقي .سلمة كعائشة عن ذلك فنهتاه"
  .(ُّْ/ ْ) :آّموع شرح ا٤بهذبُب عينيو ا٤باء. كضعفو النوكم ُب 

قاؿ: ٤با كقع ُب عيِب ابن عباس ا٤باء أراد أف يعاِب  ناربن دي عن عمركيشّب إٔب ما ركاه البيهقي  ( ٓ)
 :السنن الكربل للبيهقي .منو، فقيل لو: ٛبكث كذا ككذا يوما ال تصلي إال مضطجعا فكرىو"

  .(ُّْ/ ْ) :آّموعُب ( باب من كقع ُب عينيو ا٤باء. كضعفو النوكم ّّٖٔ) (ّْٖ/ِ)
القاموس احمليط  .ذف، كالشعر ا٤بتدٕب على ىذا ا٤بوضعالصدغ، بالضم: ما بْب العْب كاألالصدغ: (. ٔ)

 .(ٖٕٓ)ص: 
 ساقط من )ح( . ((لو))(. قولو ٕ)
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أم:  (طَاقَػَتوُ )ب ُب اإلٲباء ّٔما جبهتو من األرض ، كيقرٌ (3)/(0)إٔب الركوع (1)إٲبائو ]بو[
قدرىا؛ ألف ذلك ميسوره، كظاىر أنو يكفي أدىن زيادة على اإلٲباء بالركوع، كإف  قدر على  

 .(5()4)أكثر من ذلك، خبلفان ٤با يوٮبو كبلمو كشارحيو
ًو اإلٲباء با١بفن أم: بصره، كًمٍن الزمً  (ِبَطْرِفوِ )إف عجز عن اإلٲباء برأسو أكمأى ( ثُمَّ ) 

كا٢باجب، ككبلمو كغّبه ظاىر ُب أنو ال ٯبب ىنا إٲباء للسجود أخفض، كىو متجو خبلفان 
 ؛ لظهور التمييز بينهما ُب اإلٲباء بالرأس دكف الطرؼ.(6)للشارح

بأف ٯبرم أركاف  (َصلَّى ِبَقْلِبوِ )إف عجز عن اإلٲباء بطرفو إٔب أفعاؿ الصبلة  (ثُمَّ )  
الفعلية، ككذا القولية إف عجز عن  (7)كما أفادتو عبارتو دكف عبارة أصلو-ننها الصبلة، كس
على قلبو بأف ٲبثل نفسو قائمان، كقارئنا، كراكعان، كىكذا؛ ألنو ا٤بمكن، كال  -النطق أيضان 

 بندرتو ٩بنوع. ]/بْْ[إعادة عليو، كالقوؿ 
، كالسجود على قلبو، قالو كال يلـز ٫بو القاعد، كا٤بومي إجراء ٫بو القياـ، كالركوع  
 ؛ ألنو أتى ببدلو.(8)اإلماـ
 .(9)كٗبا تقرر علم أنو ال تسقط عنو الصبلة ماداـ عقلو ثابتان؛ لوجود مناط التكليف   

                                                 

 ساقط من األصل كا٤بثبت من بقية النسخ. ((بو))قولو  ( ُ)
 . ((إٔب بو الركوع))ُب بقية النسخ  ((إٔب الركوع))قولو (. ِ)
 /أ من نسخة )ـ(.ُٓٓهناية لوح ((الركوع))قولو ( ّ)
ا٤بوافق  -ما تقرر ))اختلف السياؽ ُب بقية النسخ كنصو:  ((شارحيو -إٔب  -أنو يكفي ))من قولو  (ْ)

أنو ال يكفي للسجود أدىن زيادة على الركوع إذا قدر على أكثر من ذلك  -٤با ُب الركضة كغّبىا
تمييز بينهما بل البد من ا٤ببالغة فيو طاقتو بل ظاىر كبلمهم ذلك ُب الركوع أيضا لوال اٯبأّم ال

 ((.ا٤بستلـز لعدـ كجوب ذلك
 (،ُٖٓ/أ(، كاإلسعاد )ص:ََُ/ؿُينظر: شرح اإلرشاد للجوجرم )( ٓ)
 /أ(.ََُ/ؿُينظر: شرح اإلرشاد للجوجرم ) (ٔ)
 .((ٍب ٯبرم األركاف على قلبو))( على األركاف فقط، فقاؿ: َُٔنص ُب ا٢باكم الصغّب )ص:  (ٕ)
  (.ُِٗ/ ِذىب: )( هناية ا٤بطلب ُب دراية ا٤بٖ)
  كمناط التكليف ىنا العقل.( ٗ)
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متفق  (1)«إذا أمرتكم بأمر فأتوا منو ما استطعتم» كدليل الَبتيب ا٤بذكور قولو    
ة على القياـ كالقعود، ككذا االضطجاع ُب ، كا٤بأمور بو ىنا الصبلة، كىي مشتمل(0)عليو/

 (3)النافلة، كعلى إجراء األفعاؿ ُب حاؿ النية، فاآلٌب بشيء من ىذه ا٥بيئات ٗبا اشتمل عليو
عن القياـ إٔب القعود، كعنو إٔب االضطجاع، كعنو إٔب  (َوانْػتَػَقلَ )ا٤بأمور عند العجز عنو 

 ف ذلك كسعو.طرأ عليو أثناء صبلتو؛ أل (ِلَعْجزٍ )االستلقاء 
عليو ُب ( ُقْدرَةٍ ) انتقل أيضان من اإلٲباء، كما قبلو من ا٤براتب إٔب أعبل منو بسبب (وَ )  

كاف ُب ٧بل   (4)األثناء أيضان، كيبِب لذلك، فإف قدر على القياـ فَبكو فعاد العجز فإف/
 يظهر. جلوس كالتشهد األكؿ ٓب تبطل صبلتو، كإال بطلت ما ٓب يكن جاىبلن معذكران فيما

، أك ]/أْٓ[الفاٙبة  -ُب االنتصار ٣ببلفو (ٓ)كإف أطاؿ الزركشي-ا٤بنتقل كجوبان  (َوقَػَرأَ )  
القياـ إٔب القعود، أك منو إٔب االضطجاع، أك منو إٔب  (7)من (6)/(َىاِوياً )بد٥با حاؿ كونو 

أقرب إٔب  من ٫بو اضطجاع إٔب ما قبلو؛ ألف ا٥بومَّ  (نَاِىضاً )حاؿ كونو  (لَ )االستلقاء 
أكمل منو  ة فيو ٖببلؼ النهوض، فإف ا٤بقدكراألكمل ا٤بعجوز عنو فكاف أكٔب بالقراء

 فوجب تأخّب القراءة إليو.
  

                                                 

( كتاب االعتصاـ بالكتاب كالسنة، ِٖٖٕ( )ْٗ/ ٗ( متفق عليو، ركاه البخارم ُب صحيحو: )ُ)
( ا٢بج، باب ُّّٕ( )ٕٓٗ/ ِ. كمسلم ُب صحيحو: )باب االقتداء بسنن رسوؿ اهلل 

 فرض ا٢بج مرة ُب العمر.
 /ب من )ح(. ََُهناية لوح  ((عليو))قولو  (ِ)
 ساقط من )ـ( . ((عليو))(. قولو ّ)
 /أ من )ظ(.ِٗهناية لوح  ((فإف))قولو ( ْ)
 (.ّْٓينظر: خادـ الرافعي كالركضة )ص:( ٓ)
 /ب من نسخة )ـ(.ُٓٓهناية لوح ((ىاكيا))قولو ( ٔ)
 .((عن))ُب )ـ(  ((من)) (. قولوٕ)
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كمٌب قدر على القياـ بعد القراءة كقبل الركوع كجب كإف ٓب يطمئن كما صرح بو  
ا كجب ذلك لّبكع من قياـ ، كإ٭ب(0)((كقاـ راكعه ))، كقولو: ((كانتقل لقدرة))، كمشلو قولو: (1)أصلو

لقدرتو عليو، كإ٭با ٓب ٘بب الطمأنينة ألنو غّب مقصود ُب نفسو، كإف استحب إعادة الفاٙبة 
 ُب حاؿ الكماؿ.

ـَ )   قدر على القياـ ُب االعتداؿ قبل الطمأنينة كىذا من  (لَِيْطَمِئنَّ ُمْعَتِدؿٌ )كجوبان  (َوقَا
 ال قنوت. ، فإف قدر بعدىا ٓب يلزمو حيث(3)زيادتو
هِ )عن قعود قدر على القياـ ُب ركوعو قبل الطمأنينة  (رَاِكعٌ )قاـ  (وَ )  أم:  (ِإَلى َحدِّ

الركوع عن قياـ ليطمئن، فإف انتصب ٍب ركع بطلت صبلتو إف علم كتعمد فيما يظهر؛ ٤با 
، الراكعْب ]/بْٓ[فيو من زيادة ركوع، أما إذا قدر بعد الطمأنينة فبل ٯبب الرفع إٔب حد 

، كعلى (4)ا١بواز ((الركضة))بل ٯبوز لو أف انتقل منحنيان ال منتصبان، كعلى األكؿ ٞبل إطبلؽ 
 .(5)ا٤بنع ((آّموع))الثاين ٞبل إطبلؽ 

معتدؿ قدر على القياـ بعد الطمأنينة، كأراد القنوت ُب ٧بلو، فإف  (ِلُقُنوتٍ )قاـ  (وَ )  
غّب ٧بلو، كينبغي تقييده ٗبا إذا طاؿ بو قنت قاعدان بطلت صبلتو؛ ألنو زاد جلوسان ُب 

فبل  (َل ُسُجودٍ )ا١بلوس أخذا ٩با يأٌب أنو ال تضر ا١بلسة اليسّبة بْب االعتداؿ، كالسجود 
إف اطمأف ُب اعتدالو؛ ألف   بعد (6)ٯبب القياـ ألجلو على معتدؿ ]قدر علي القياـ[

جواز القياـ ، كقضية التعليل  : كقضية ا٤بعلل(7)االعتداؿ ركن قصّب فبل يطوؿ قاؿ شيخنا
                                                 

 (.ُُٔينظر: ا٢باكم الصغّب )ص: ( ُ)
 ساقط من )ح(  . ((: كقاـ راكعكقولو ))(. قولو ِ)
( ُُٔمن زيادة اإلرشاد على ا٢باكم. ينظر: ا٢باكم الصغّب )ص: ((ليطمئن معتدؿ))أم: قولو (. ّ)

 (.ّٗكاإلرشاد )ص:
  (.ِّّ/ ُ: )ركضة الطالبْب( ْ)
  (.َِّ/ ْ) :(  آّموع شرح ا٤بهذبٓ)
( ُِٖ/ُ، كُب فتح ا١بواد ) ية النسخساقط من األصل كا٤بثبت من بق ((قدر على القياـ))قولو (. ٔ)
 .((قدر عليو ))
 (. َّٕ/ ُ: )الغرر البهية( ٕ)
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منعو، كىو األكجو انتهى. كفيو نظر، كالذم يتجو أف لو القياـ كما اقتضاه ا٤بعلل ما ٓب 
على مقدار أذكاره  (1)ٰبصل بو تطويل الركن القصّب، كما اقتضاه التعليل، بأف زاد بو

يث ٯبب عوده ا٤بشركعة فيو، كقراءة الفاٙبة، كفارؽ ىذا من سقط لوجهو من االعتداؿ ح
 إليو ليسجد لوجود الصارؼ.

كاف   (َوَلوْ ) (0)كعيد ك٫بوه/  ]/أْٔ[على القياـ، أم: لو صبلة النفل  (َوتَػنَػفََّل قَاِدرٌ )  
١بنبو فقاعدان أكٔب، كللقاعد نصف ثواب القائم، كللمضطجع نصف ثواب  (ُمْضَطِجعاً )

قاعدان فلو نصف أجر  من صلى قائمان فهو أفضل، كمن صلى»القاعد؛ ٣برب البخارم 
كىو كارد فيمن صلى النفل كذلك مع  ,(3)«القائم، كمن صلى نائمان فلو نصف أجر القاعد

، (4)أف تطوعو قاعدان مع قدرتو كتطوعو قائمان   القدرة، كىذا ُب حقنا إذ من خصائصو 
؛ ال٭بحاؽ صورة الصبلة، كىو مزيف؛ إذ ال نظر لذلك مع (5)كقيل ال ٯبوز مضطجعان 

 ديث.ا٢ب
كإف أًب الركوع، كالسجود؛ [امتناع االستلقاء، كىو كذلك  ((مضطجعان ))كأفهم قولو:   

؛ ألنو أكمل (7)ٖببلؼ اال٫بناء، فإنو ال ٲبتنع على األكجو خبلفان لبلسنوم (6)]لعدـ كركده
.  من القعود كما مىرَّ

بعد القراءة جزءه  نعم إذا قرأى فيو كأراد أف ٯبعلو للركوع اشَبط كما ىو ظاىر أف ٲبضي  
 حسبانو عنو. (8)منو كىو مطمئن؛ ليكوف عن الركوع إذا ما قارهنا ال ٲبكن/

                                                 

 ساقط من )ـ( . ((بو))(. قولو ُ)
 /أ من نسخة )ـ(.ُٔٓهناية لوح ((ك٫بوه))قولو ( ِ)
 (، الصبلة، باب صبلة القاعد باإلٲباء.ُُُٔ( )ْٕ/ ِ( ركاه البخارم ُب صحيحو: )ّ)
  .(ِِٕ خصائص الرسوؿ )ص: غاية السوؿ ُبينظر:  ( ْ)
 .(َُْ/ ِ) النجم الوىاج، ك (ْٖٖ/ ُ) :العزيز شرح الوجيزينظر: (. ٓ)
 كا٤بثبت من بقية النسخ. ساقط من األصل ((كإف أًب الركوع ، كالسجود ؛ لعدـ كركده))(. قولو ٔ)
    (.ُّٖكاُب احملتاج )ص :( ٕ)
 /أ من )ح(. َُُهناية لوح  ((ال ٲبكن))قولو  (ٖ)
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مع كيفية أخرل ٓب  (0)( 1)كال يسن القعود ُب ركعتْب بعد الوتر خبلفان ٤با ذكره احملاملي  
 ،(3)قاعدان، كعشران قائمان ففيو احتماالت ُب ا١بواىر ]/بْٔ[تثبت، كلو أراد عشرين ركعة 

كالذم يظهر أف العشرين أفضل من حيث كثرة القراءة، ك التسابيح، ك٧با٥با، كالعشر أفضل 
أفضل الصبلة طوؿ »من حيث زيادة القياـ، كأم الزيادتْب أفضل ٧بل نظر، كحديث 

يومي إٔب ترجيح زيادة القياـ، كصورة ا٤بسألة ما إذا استول الزماف كما ىو  (4)«القنوت
مضطجعان  (6)كإذا صلَّى/ -كما علم ٩با تقرر- (5)من الزائد للقياـظاىر، كما إذا صرؼ الز 

؛ لعدـ كركده، كيكفي (8()7)]ّٔما[( ِإيػَماءً  لَ ) تىامٍَّْبً كجب أف يأٌب بركوعو، كسجوده 
االضطجاع بْب السجدتْب، كُب االعتداؿ، ككجود القعود للركوع، كالسجود ال ٰبيل ذلك؛ 

 ذلك القعود.ألنو يتصور بَبؾ الطمأنينة ُب 
ُب كل قياـ، كمنو القياـ الثاين من ركعٍب صبلة  (اْلَفاِتَحةُ ) :الرابع من األركاف (وَ )   

: ا٣بسوؼ، أك بدلو للمنفرد، كغّبه ُب السرية، كا١بهرية حفظان، أك تلقينان، أك نظران؛ لقولو 

                                                 

حد أئمة أٞبد بن ٧بمد بن أٞبد بن القاسم بن إ٠باعيل الضيب أبو ا٢بسن احملاملي البغدادم ىو: أ (ُ)
كمن تصانيفو آّموع ، أيب حامد اإلسفراييِب ككاف غاية ُب الذكاء كالفهم أخذ عنالشافعية 

و قريب من حجم الركضة يشتمل على نصوص كثّبة ككتاب ا٤بقنع ٦بلد ككتاب رؤكس ا٤بسائل كى
٦بلداف يذكر فيو أصوؿ ا٤بسائل كيستدؿ عليها ككتاب عدة ا٤بسافر ككفاية ا٢باضر ٦بلد ُب 

 .(ُْٕ/ ُ) :طبقات الشافعية البن قاضى شهبةق. ينظر: ُْٓت ،ا٣ببلؼ
  (.ُّٕاللباب للمحاملي )ص:  ينظر: (ِ)
  .(ُْٕ/ ُ) :هناية احملتاجينظر النقل عن ا١بواىر للقموٕب ُب  (ّ)
 ( الصبلة، باب أفضل الصبلة طوؿ القنوت.ٕٔٓ( )َِٓ/ ُسلم ُب صحيحو: )( ركاه مْ)
 ساقط من )ـ(. ((للقياـ))(. قولو ٓ)
 /ب من )ظ(.ِٗهناية لوح(( صلى))قولو ( ٔ)
 زيادة من )ظ( ك)ـ( . ((ّٔما))(. قولو ٕ)
 )ح( كليست ُب )ـ(، ك)ظ( كطمس عليها ُب ((كإف أًب الركوع، كالسجود))ُب األصل زيادة   (ٖ)

 كيبدكا أنو سبق قلم من الناسخ.
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ي الصحة؛ ٤با صح ، كا٤براد نف(1)ركاة الشيخاف «ال صبلة ٤بن ٓب يقرأ فيها بفاٙبة الكتاب»
قالوا ألف اإلجزاء ال يقاؿ [،(3)«ال ٘بزم صبلة ال يقرأ فيها بفاٙبة الكتاب»: قولو  (0)من/

إال ُب الوجوب، كمعناه أف ما نفي إجزاء العبادة النتفائو ال يكوف إال كاجبان، أم: ال بد منو 
٤بوصوؼ باالجزاء لصحتها، كاجبة كانت أك مندكبة، كىذا غّب ٧بل ا٣ببلؼ ُب األصوؿ ُب ا

إثباتان أك نفيان ىل ىو ا٤بطلوب، أك الواجب؟ كاألرجح األكؿ، كعلى الثاين يتم االستدالؿ 
با٢بديث، كيظهر قوؿ أصحابنا ا٤بذكور أكال، كإف كاف خبلؼ مرجحهم إذ ا٢بديث بناءن 

بلغ على أصل ا٤بخالف القائل: أنو ال يوصف باإلجزاء إالَّ بالواجب أدؿ على ما قلناه، كأ
 ]/إْٔ[كنا خلف »، كيدؿ لدخوؿ ا٤بأمـو ُب ىذا العمـو ما صح عن عبادة: (4)]ُب إلزامو

قاؿ: لعلكم تقرؤكف خلفي، قلنا:   (6)]فلما فرغ [عليو القرآف  (5)الفجر فتفلت رسوؿ اهلل 
من صلى »: ، كخرب(7)«نعم. قاؿ: ال تفعلوا إال بفاٙبة الكتاب، فإنو ال صبلة ٤بن ٓب يقرأ ّٔا

  كغّبه. ضعيف عند ا٢بفاظ كما بينو الدار قطِب (8)«خلف إماـ فقراءة اإلماـ لو قراءة

                                                 

باب كجوب القراءة لئلماـ كا٤بأمـو ُب الصبلة،  ( ٕٔٓ) (ُُٓ/ ُ) و:صحيحركاه البخارم ُب ( ُ)
 و:صحيحُب مسلم ، كركاه الصلوات كلها، ُب ا٢بضر كالسفر، كما ٯبهر فيها كما ٱبافت

 الصبلة، باب كجوب قراءة الفاٙبة ُب كل ركعة. (ّْٗ( )ِٓٗ/ُ)
 /ب من نسخة )ـ(.ُٔٓهناية لوح ((من))قولو ( ِ)
باب ذكر الدليل على أف ا٣بداج ( الصبلة، َْٗ) (ِٕٔ/ ُ) و:صحيحُب ابن خزٲبة ركاه  ( ّ)

صححو النوكم ُب  ُب ىذا ا٣برب ىو النقص الذم ال ٘بزئ الصبلة معو. الذم أعلم النيب  
  .(ِّٗ/ ّ) :آّموع شرح ا٤بهذب

 .كا٤بثبت من بقية النسخ ساقط من األصل ((ألف االجزاء  ػػػػػػ إٔب  ػػػػػػػ كأبلغ ُب إلزامو قالوا))(. قولو ْ)
 .(ُٖٔ/ ْ) :: التخلص من الشيء فجأة من غّب ٛبكث. ٦بمع ٕبار األنوارالتفلت كاإلفبلت(.ٓ)
 .كا٤بثبت من بقية النسخساقط من األصل  ((فلما فرغ)) (. قولؤ)
. كحسنة التربيزم ُب باب من ترؾ القراءة ُب صبلتو( الصبلة، ِّٖ) (ُُٔ/ ِ) :( سنن أيب داكدٕ)

  .(ُٖٔ/ ُ) :مشكاة ا٤بصابيح
( الصبلة، باب ذكر نيابة اإلماـ عن قراءة ا٤بأمومْب، َُُٓ( )ِٗٓ/ ِ( ركاه الدارقطِب ُب سننو: )ٖ)

 ٍب قاؿ الدارقطِب: ىذا حديث منكر.
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ٍب اقرأ »، أك ٧بموؿ كخرب: (0)فوارد ُب قياـ الليل (1)چڈ  ژ  ژ   ڑڑ  چ  كأىمَّا قولو تعأب: 
كرب، »للمسيء صبلتو:  على الفاٙبة ؛ ٤با صح من قولو  (3)«ما تيسر معك من القراف

، أك على العاجز عنها ٝبعان بْب األدلة، (4)«أـ القراف، ٍب افعل ذلك ُب كل ركعةٍب اقرأ ب
٧بموؿ على السورة؛ ٢بديث عبادة، كغّبه ٩با ذكر، كدؿ  (5)«كإذا قرأ فأنصتوا»كخرب مسلم: 

إين هنيت أف أقرأ »: ٧بلها القياـ فبل ٯبزم ُب ٫بو الركوع ما صح من قولو  (6)على أف
 .(7)«ك ساجدان القراف راكعان، أ

بل يتحملها  (8)ّٔا حقيقة، أك حكمان فبل ٘بب الفاٙبة فيها (ِفي رَْكَعِة َمْسُبوؽٍ  لَ )  
اإلماـ عنو؛ ألف األصح أهنا كجبت عليو فيدرؾ الركعة بإدراكو معو ركوعو احملسوب لو كما 

كة، بأف بيانو مع ذكر من ُب معناه من كل متخلف بعذر كزٞبة، كنسياف، كبطيء حر  (9)يأٌب
يقم من السجود إال كاإلماـ راكع، أك ىاكو للركوع، كحينئذ فقد يتصور سقوط  ]/بْٕ[ٓب 

 الفاٙبة ُب سائر الركعات.
   
 
 

                                                 

 (.َِ)ا٤بزمل: سورة  (ُ)
 (.ِِِ(، كلباب النقوؿ ُب أسباب النزكؿ )ص: ٗٗٔ/ ِّالبياف: )( ينظر: جامع ِ)
 .باب: اقرأ ما تيسر معك من القرآفالصبلة، ( ّٕٗ( )ِٕٗ/ ُ)و: صحيحركاه مسلم ُب ( ّ)
 (، ُب مسند رفاعة، كحسنو األرنؤكط. ُٖٓٗٗ) (ِّٖ/ ُّ): سندركاه أٞبد ُب ا٤ب ( ْ)
 .باب التشهد ُب الصبلةلصبلة، ا (َْْ( )َّْ/ ُ) ركاه مسلم ُب صحيحو: ( ٓ)
 ساقط من )ـ( . ((أف)) (. قولؤ)
 .باب النهي عن قراءة القرآف ُب الركوع كالسجودالصبلة،  (ْٕٗ( )ّْٖ/ ُ)ركاه مسلم: ( ٕ)
 ساقط من )ح(. ((فيها))(. قولو ٖ)
 ساقط من )ـ(.  ((يأٌب))قولو  (. ٗ)
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أم: مع قراءة البسملة فإهنا آية منها  عمبلن ٗبا صح من أنو  (بَِتْسِمَيةٍ )ك٘بب الفاٙبة   
 :«/قولو  كمن ,(0)«آية منها (1)قرأىا ٍب الفاٙبة، كعدَّىا :« فىاقػٍرىءيكاإذا قرأًب الفاٙبة 

كبسم اهلل الرٞبن الرحيم   ،(4()3)«]ا٤بثاين [بسم اهلل الرٞبن الرحيم فإهنا أـ القراف، كالسبع 
 .(5)إحدل آياهتا

كٯبهر ّٔا فيما ٯبهر فيو بالفاٙبة؛ لبلتباع، ركاه أحد كعشركف صحابيان بطرؽ ثابتة كما  
يفتتحوف الصبلة  كأبو بكر، كعمر  كاف »: (8)قوؿ أنس، ك (7)(6)قالو ابن عبد الرب

                                                 

 /أ من نسخة )ـ(.ُٕٓهناية لوح ((كعدىا))قولو ( ُ)
باب ذكر الدليل على أف بسم اهلل (، الصبلة، ّْٗ) (ِْٖ/ ُ)و: صحيحركاه ابن خزٲبة ُب ( ِ)

 :آّموع شرح ا٤بهذب. كصححو أيضا النوكم ُب الرٞبن الرحيم آية من فاٙبة الكتاب
(ّ/ّّّ) . 

باب كجوب قراءة بسم اهلل ( ، الصبلة، َُُٗ) (ٖٔ/ ِ)و كصححو: سننركاه الدارقطِب ُب ( ّ)
  .(َُٖ/ ّ): سلسلة الصحيحةال. كصححو األلباين ُب ..ٞبن الرحيم ُب الصبلة كا١بهر ّٔا الر 

 ساقط من األصل كا٤بثبت من بقية النسخ. ((ا٤بثاين))قولو (. ْ)
الفاٙبة سبع آيات بإٝباع علماء عدد الفواصل، لكنهم اختلفوا ُب تفصيل فواصلها، فمنهم من  ( ٓ)

كوُب كا٤بكي، كمنهم من ٓب يعدىا آية كعٌد مكاهنا )أنعمت عليهم( عٌد البسملة آية، كالعدد ال
رأس الفاصلة، كعدد ا٤بدنيْب كالبصرم كالشامي، كا٢بمصي.ينظر: عدد آم القرآف أليب حفص 

 (. ِٔ( كحسن ا٤بدد ُب فن العدد )ص:ُّٗ(، كالبياف ُب عد آم القرآف )ص:ِٕالطربم )ص:
ن عبد الرب النمرم القرطيب ا٤بالكي، أبو عمر من كبار حفاظ يوسف بن عبد اهلل بن ٧بمد بىو:   (ٔ)

كاالستيعاب، توُب بشاطبة سنة : التمهيد، كاالستذكار، ا٢بديث، مؤرخ أديب ٕباثة، من كتبو
 (.َْْص)كالديباج ا٤بذىب  ،(ٔٔ/ٕ) :نظر: كفيات األعياف. يقّْٔ

 الرٞبن الرحيم ُب فاٙبة الكتاب إلنصاؼ فيما بْب علماء ا٤بسلمْب ُب قراءة بسم اهللينظر: ( ٕ)
 . (ِٕٗ)ص:

من  أنس بن مالك بن النضر أبو ٞبزة األنصارم ا٣بزرجي النجارم، خادـ رسوؿ اهلل ىو: ( ٖ)
ُب  لومات ك كشهد بدرنا صبينا كٓب يقاتل لصغره، ، بايع ٙبت الشجرةعلماء الصحابة، كمن ا٤بعمرم، 

توُب سنة  ده كأكالد أكالده، كذلك سنة تسع كستْب.طاعوف ا١بارؼ بالبصرة سبعوف نفسنا من أكالال
  .(ُُٓ/ ُ) :أسد الغابةك ، (ُٖٗ/ ُ) :االستيعابينظر:  ىػ بالبصرة.ّٗ
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كاف ٯبهر بالبسملة،   (0)أم: بسورة ا٢بمد؛ ٤با صح عنو أنو/ (1)«با٢بمد هلل رب العا٤بْب
صليت مع ىؤالء، كعثماف فلم »، كقولو:  »(3)ال آليو أىٍف اقتدم بصبلة النيب »كقاؿ: 

ركاية اللفظ األكؿ با٤بعُب الذم عرب عنو  (4)«مبسم اهلل الرٞبن الرحي :ا٠بع أحدان منهم يقرأ
  كاف » ػػػ ػػػػفهو معارض بقوؿ ابن عباس  (6)فهمو، كأيضان  (5)الراكم ٗبا ذكر ٕبسب/

، كٗبا تقدـ عن الصحابة ا٤بذكورين (7)«الصبلة ببسم اهلل الرٞبن الرحيم ]/أْٖ[يستفتح 


حتجاج بو؛ لتلونو؛ كاضطرابو، فإنو صح : ال ٯبوز اال(12()9)]قاؿ[على أف ابن عبد الرب  (8)
يستفتح ٕبمد  (11)عنو بعبارات ٨بتلفة ا٤بعاين منها: أنو قاؿ كربت كنسيت، كأنو سئل أكاف

. (10)اهلل، أك بالبسملة؟ فقاؿ: إنك لتسألِب عن شيء ما أحفظو، كما سألِب عنو أحد قبلك
ة، فلما اضطربت، فجـز تارة باإلثبات، كتارة بالنفي، كتارة توقف، ككلها صحيح

                                                 

 .باب ما يقوؿ بعد التكبّب( الصبلة، ّْٕ )(ُْٗ/ ُ)و: صحيحركاه البخارم ُب ( ُ)
 /ب من )ح(. َُُهناية لوح  ((أنو))قولو  (ِ)
باب كجوب قراءة بسم اهلل الرٞبن الرحيم ُب (، ُُٕٗ) (ٖٕ/ ِ) :وسننركاه الدارقطِب ُب  (ّ)

: ا٤بستدرؾ على الصحيحْب . كركاه ا٢باكم ُبالصبلة كا١بهر ّٔا كاختبلؼ الركايات ُب ذلك
 ككافقو الذىيب.ركاة ىذا ا٢بديث، عن آخرىم ثقات، ( كقاؿ: ْٖٓ) (ّٖٓ/ُ)

 .ن قاؿ ال ٯبهر بالبسملةباب حجة م(، الصبلة، ّٗٗ) (ِٗٗ/ ُ) :( صحيح مسلمْ)
 /أ من )ظ(.ّٗهناية لوح  ((ٕبسب))قولو ( ٓ)
 ساقط من )ح( . ((أيضان ))قولو (. ٔ)
ٍب  چٱ       ٻ  ٻ  ٻ  چ  ػباب من رأل ا١بهر ب(، ِْٓ) (ِّٖ/ ُ)و: سننركاه الَبمذم ُب ( ٕ)

 .((كليس إسناده بذاؾ ))قاؿ: 
 ساقط من بقية النسخ . (()) قولو (. ٖ)
 ساقط من األصل كا٤بثبت من بقية النسخ . ((قاؿ))قولو (. ٗ)
 . (َِّ/ ِالتمهيد ٤با ُب ا٤بوطأ من ا٤بعاين كاألسانيد ) (َُ)
 ساقط من بقية النسخ . (( ))قولو (. ُُ)
. كصححو باب ما يستفتح بو الصبلة من الدعاء(، ٕٔٔ) (ٕٕ/ ِ)و: سننركاه أبو داككد ُب ( ُِ)

 . (ِّٓ/ ّ)د: األلباين ُب صحيح أيب داكك 
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، كا١بهر؛ ألف ركاتو أكثر كما مر ، كلعلو (1)كتعارضت، سقطت، كرجحنا اإلثبات للقاعدة
  .ترؾ ا١بهر ُب بعض األكقات لبياف ا١بواز 

 أيٍنزًلىٍت عىلىيَّ آنًفنا ؛ ٤با صح من قولو (0)كالبسملة آية من كل سورة أيضا ما عدا براءة  
) چڎ    ڎ  ڈ  چ  چٻ  ٻ  ٻ   ٱ      چ : فػىقىرىأى  سيورىةه 

اْب ال يقاؿ القراف إ٭با  (ّ
على  يثبت بالتواتر؛ ألف ىذا فيما ثبت قرآنان قطعان ال حكمان، على أف إٝباع الصحابة 

، كتراجم ]/بْٖ[ار شعل السور سول براءة دكف ٫بو األإثباهتا ُب ا٤بصحف ٖبطو أكائ
كّب ُب معُب التواتر، ال يقاؿ لو كانت قرانان السور، كتوإب ذلك ُب سائر األزمنة من غّب ن

ال يكوف  (5)/التكفّبجاحدىا؛ ألهنا لو ٓب تكن قرآنان لكفر مثبتها، كأيضان  (4)]كفر[
 .(6)بالظنيات

 فيها؛ ألف ا٢برؼ ا٤بشدد ٕبرفْب، فإذا خفف بطل منها حرؼ. (َتْشِديَداتٍ )مع  (وَ )
  

                                                 

شرح ينظر:  "، فا٤بثبت مقدـ على الناُب.من حفظ حجة على من ٓب ٰبفظ" :يشّب إٔب قاعدة( ُ)
  .(ِِٔ/ ُ) :فتح الباقي بشرح ألفية العراقي، ك (َِ/ ُ) :علل الَبمذم

( اختلف أىل العلم  ىل ىي آية مستقلة ُب أكؿ كل سورة كتبت ُب أك٥با؟، أك ىي بعض آية من ِ)
أك أهنا ليست بآية ُب ا١بميع كإ٭با كتبت  ؟أك ىي كذلك ُب الفاٙبة فقط دكف غّبىا  ؟سورة أكؿ كل 
كعلماء أهنا بعض آية ُب سورة النمل. كال خبلؼ  أما التوبة فليست بآية ُب أك٥با إٝباعا. للفصل؟.

قريبا ينظر: عدد الفواصل ٦بمعوف على عدـ عٌدىا ُب أكائل السور ما عدا الفاٙبة كتقدـ الكبلـ عنها 
(ِْْ.) 
 ( .ُسورة الكوثر آية )(. ّ)
 ساقط من األصل كا٤بثبت من بقية النسخ. ((كفر((قولو (. ْ)
 /ب من نسخة )ـ(.ُٕٓهناية لوح ((التكفّب))قولو ( ٓ)
 . (ٕٖ/ ٓمنهاج السنة النبوية )ك  ،(ِّٔ/ ّ) :العواصم كالقواصمينظر:  (ٔ)
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 ، فيفهم غّبىا باألكٔب،(0)، كخصت؛ لعسر ٨برجها، كغّبىا(َمْخَرِج َضادٍ ) (1)ٗبراعاة (وَ )
كمع االحَباز من اللحن فإف خفف القادر، أك العاجز ا٤بقصر مشدَّدا، أك أبدؿ حرفان بأخر  

أك ٢بن ٢بنا  -(3)خبلفان للزركشي كمن تبعو-ا٤بعجمة با٤بهملة  ((الذين))كضاد بظاء، كذاؿ 
تعمد ذلك كعلم ٙبرٲبو بطلت صبلتو، أك كسرىا، فإف  (4) چ ڤ چيغّب ا٤بعُب كضم تاء 

كإالَّ فقراءىتيوي، نعم إف أعاد على الصواب قبل طوؿ الفصل كمَّلى عليها، خبلفان ٤با اعتمده 
، أما العاجز الذم ٓب يقصر فبل تبطل قراءتو مطلقان، ككذا الآلحن ٢بنا ال يغّب (5)اإلسنوم

با٥باء، كأقره ُب  ((ا٥بمد هلل))منو  (6)القاضي ا٤بعُب، لكنو إف تعمد حىريـى، كإالَّ  كيرًهى، كعىدَّ 
، كاعتمده الزركشي (9)عدَّه ٝبع متقدموف (8)، لكن(7)((الكفاية)) ، كيؤيده قوؿ (12)من ا٤بغّبّْ

                                                 

 .((مع مراعاة)) ُب بقية النسخ ((ٗبراعاة))قولو (. ُ)
إحدل حافٍب اللساف ٩با يلي األضراس العليا، كخركجو من اليسرل أسهل كأكثر  ن( ٱبرج الضاد مِ)

استعماال، كمن اليمُب أصعب كأقل استعماال، كمن ا١بانبْب معنا أعز كأعسر، ك حرؼ ٦بهور رخو 
عب ا٢بركؼ أصك مستعل مصمت مستطيل قوم مفخم كقد اتفقت كلمة العلماء على أنو أعسر 

ينظر: التحديد ُب  .كأشدىا على اللساف، كال توجد ُب لغة غّب العربية؛ كلذلك تسمَّى لغة الضاد
 (.َُّالتمهيد ُب علم التجويد )ص: ك  (،َُّاإلتقاف كالتجويد )ص:

 .(ُُٔ/ ِ) :النجم الوىاجينظر:  (ّ)
 (.ٕة: )الفاٙب (ْ)
 (.ُِْ، َِْينظر: كاُب احملتاج )ص/( ٓ)
 (.ْٕٓ/ُ: التعليقة للقاضي ا٢بسْب: )ينظر( ٔ)
 . (ّٓ/ ْ) :كفاية النبيو( ٕ)
 ساقط من )ـ(. ((لكن))قولو (. ٖ)
 .(ٗٗفتح ا٤بعْب )ص: ينظر:  (ٗ)
لكن عده ا٤باكردم كابن كج ُب التجريد من ا٤بخل ))أكرده الزركشي ُب صبلة ا١بماعة كقاؿ ( َُ)

 (.ّٕٓ/ينظر: خادـ الرافعي كالركضة )ص ((للمعُب كىو أصح
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ا٤بعُب؛  (0)، كإف كاف ٢بنان ال ٰبيل]/أْٗ[: إقامة الواك مقاـ الياء ُب العا٤بْب مضر (1)اإلسنوم
 ٤با فيو من اإلبداؿ.

الٍب ال تغّب معُب، كال زيادة فيها، كال نقص، ال تبطل ّٔا القراءة  (3)ءة الشاذةكالقرا   
قالو  ((إنا أنطيناؾ الكوثر))كإف تعمد كعلم التحرًن، كمنها الٍب فيها إبداؿ حرؼ بآخر ٫بو 

 .(6)، كبو ٱبص ما تقرر من إطبلؽ البطبلف ُب اإلبداؿ(5)، كغّبه(4)ابن الرفعة
ددة بينها كبْب الكاؼ صحَّ مع الكراىة على ما جـز بو ٝبع كلو نطق بالقاؼ مَب   

كأخذ ٗبقتضاه من البطبلف  (9)((آّموع))ُب  فيو ، لكن نظر(8)، كتبعهم ابن الرفعة(7)متقدموف
كأقره: كلو  (13)، كفيو عن ا١بويِب(10)، كزاد أنو ا٤بنقوؿ(11)، كاالذرعي(12)بذلك احملب الطربم

و كػ"نستعْب" بتاء شبو الداؿ، ك"الصراط" ال بصاد أخرج بعض ا٢بركؼ من غّب ٨برج
                                                 

 (.ِٓ/ّ) :ينظر: ا٤بهمات( ُ)
 .((ال يغّب))ُب )ح(  ((ال ٰبيل))قولو (. ِ)
موافقة  -موافقة الرسم العثماين -القراءة الشاذة: ىي الٍب اختل فيها أحد األركاف التالية: التواتر( ّ)

 . (ُّ/ ُ) :النشر ُب القراءات العشراللغة العربية. ينظر: 
  .(ُِٔ/ ّ) :كفاية النبيو( ْ)
 .(ُُٔ/ ِ) النجم الوىاج ينظر:( ٓ)
 ساقط من )ح( .  ((اإلبداؿ ))قولو (. ٔ)
 .(ُّٓ/ ِ) :النجم الوىاجينظر:   (ٕ)
  .(ّٕ/ ْ) :كفاية النبيو( ٖ)
 . (ِٗٔ/ ْ) :( آّموع شرح ا٤بهذبٗ)
تفنن، حافظ فقيو شافعي، م ،أٞبد بن عبد اهلل بن ٧بمد الطربم، أبو العباس، ٧بب الدينىو:   ( َُ)

ُب األحكاـ،  كثّبةتفقو كدرس كصنف كتبا   ا،ككاف شيخ ا٢بـر فيه ،من أىل مكة مولدان ككفاة
 .قْٗٔلو كتاب ترتيب جامع ا٤بسانيد. توُب سنة ، كركل عنو الدمياطي كابن العطار ، كغّبىم 

 .(ُِٔ/ ِطبقات الشافعية البن قاضى شهبة )، ك (ُٖ/ ٖ) :طبقات الشافعية للسبكي نظر:ي
 .(ّٕ/ ْ) :كفاية النبيو( ُُ)
 ساقط من )ح(.  ((كاألذرعي، كزاد أنو ا٤بنقوؿ))قولو (. ُِ)
  .(ُّٗ/ ِ) :( هناية ا٤بطلب ُب دراية ا٤بذىبُّ)
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، فإف كاف ال ٲبكنو التعلم صحت صبلتو، كإف (3)٧بضة بل بينهما (0)، كال بسْب(1)٧بضة[[
إعادة كل صبلة ُب زمن التفريط، انتهى. كىو ظاىر، كبو ٯبمع بْب  (4)أمكنو كجب، كيلزمو

 .(5)]يغّب ا٤بعُبىنا، كُب سائر أنواع اإلبداؿ، كإف ٓب [الكبلمْب، 
: ((آّموع)) كلو شدد ٨بففان صٌح، كٰبـر تعمد ذلك كما ىو ظاىر، كال ينافيو قوؿ  

القصد بو إال احملافظة على  ]/بْٗ[؛ ألنو ليس (6)ا٤ببالغة ُب التشديد خبلؼ األحسن
السْب بْب  (9)ٙبـر كقفو لطيفة/ (8)الوارد، كفيو عن ا١بويِب: (7)اإلتياف بو، ال الزيادة على/

من نستعْب، كبو يعلم أنو ٯبب على القارئ للفاٙبة  كغّبىا ما أٝبع القراء  (12)]كالتاء[
كجوبو من مد، كإدغاـ، كغّبٮبا، كال حرج ُب ذلك، كال مشقة، خبلفان ٤با نقلو  (10)/(11)على

 الزركشي عن بعضهم.

                                                 

( ، ك)ظ( ،كىو ما ُب فتح كساقط من )ـ(، كا٤بثبت من )ح ((٨بففة))ُب األصل،  ((٧بضة))قولو (. ُ)
 ( .ُٖٔ/ ُينظر: فتح ا١بواد بشرح اإلرشاد: ) ا١بواد.

 ساقط من )ـ( . ((كال بسْب))قولو (. ِ)
، كقرأت بإمشاـ الصاد ث قراءات متواترة، فقرأت بالصاد، كقرأت بالسْبالصراط، كصراط فيها ثبل( ّ)

 . (ُِٕ/ ُ) :النشر ُب القراءات العشرزايان. 
 .((يلـز))ُب )ـ(  ((يلزمو))قولو (. ْ)
ؿ ، كإف ٓب يغّب ا٤بعُب( ساقط من األصل، كا٤بثبت كن بقية قولو  )ىنا ، كُب سائر أنواع اإلبدا(. ٓ)

 النسخ .
  .(ّّٗ/ ّ) :( آّموع شرح ا٤بهذبٔ)
 /أ من نسخة )ـ(.ُٖٓهناية لوح ((على))قولو ( ٕ)
  .(َِٓ/ ِ) :( هناية ا٤بطلب ُب دراية ا٤بذىبٖ)
 /ب من )ظ(.ّٗهناية لوح  ((لطيفة))قولو ( ٗ)
 من األصل كا٤بثبت من بقية النسخ.ساقط  ((كالتاء))قولو (. َُ)
 كرر ُب )ح(   ((على))قولو  (ُُ)
 /أ من )ح(. َُِهناية لوح  ((على))قولو  (ُِ)
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س بوقف، كال ؛ ألنو لي(0) چڤ   ڦ  چ أف األكٔب أف ال يقف على  (1)]أيضان [كفيو عنو 
 .(3)منتهى آية عندنا

الوقف على رأس كل  (6)األفضل (5)]انتهى، نعم [ (4)كأف يصل بْب البسملة، كا٢بمدلة  
 .(8)الفاٙبة، لبلتباع (7)]بقية[آية من 

 
 
 
 

                                                 

 زيادة من بقية النسخ . ((أيضان ))قولو (. ُ)
 (.ٕ) الفاٙبة: (ِ)
ىذا من باب األكلوية مع ا٤بشاركة ُب الفضل، ألنو ىو الثابت ُب حديث أـ سلمة، كإال فإف  ( ّ)

ت عليهم( رأس آية باإلٝباع عند ا٤بدنيْب كالبصرم كالشامي، كا٢بمصي، فيسن الوقف )أنعم
(، كحسن ا٤بدد ُب فن ُّٗعليها كغّبىا من رؤكس اآلم. ينظر: البياف ُب عد آم القرآف )ص:

 (. ِٔالعدد )ص:
قراءات ٯبوز الوصل بْب البسملة كرأس السورة، كٯبوز كذالك الفصل بينهما. ينظر: النشر ُب ال( ْ)

 (.َّٔ/ُالعشر: )
ساقط من األصل، كا٤بثبت من بقية النسخ ، كىو ما ُب فتح ا١بواد  ((انتهى نعم))قولو (. ٓ)
(ُ/ُٖٔ.) 
 كا٤بثبت من بقية النسخ. ((كاألفضل))ُب األصل  ((األفضل))قولو (. ٔ)
واد بشرح اإلرشاد: ساقط من األصل ، كا٤بثبت من بقية النسخ ، كىو ما ُب فتح ا١ب ((بقية))قولو (. ٕ)
(ُ/ُٖٔ.) 
ركاه ا٢باكم ُب  ".كاف يقطع قراءتو آية آية "أف النيب : يشّب إٔب حديث أـ سلمة ( ٖ)

. كصححو ككافقو من كتاب قراءات النيب ( َُِٗ) (ِِٓ/ ِ) :ا٤بستدرؾ على الصحيحْب
 الذىيب.
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عليها، فإف كزَّع ٓب ٯبز إذا ٓب يرتبط الثاين باألكؿ، كيظهر البطبلف  (1)كإذا قرأ بقراءة كمَّلى 
 .(0)ُب ا٤بقصود من ذلك النظم بالنسبة لقراءة كاحدةإف غّب ا٤بع

صلوا كما »، مع خرب: (3)( بْب أجزاء الفاٙبة عند قراءهتا؛ لبلتباعَوَلءٍ ( مع )وَ )   
، كال ٱبلو (7): ككذا التشهد، كأقره ٝبع(6)قاؿ ابن الرفعة عن ا٤بتوٕب (5)«(4)]أصلي[رأيتموين 

 عن كقفة، كالفرؽ كاضح.
( فيها بأف زاد على سكتة االسَباحة، بِتَػَعمُِّد ُسُكوٍت طَاؿَ قراءة الفاٙبة ) (8)] فَػُيِعيدُ [  

قد  ((أصل الركضة))، كًإٍف كاف كبلـ (9)((آّموع))أك اإلعياء، كإف طالت كما اقتضاه كبلـ 
؛ (11)(نَػَوى ِبِو َقْطَعَها( قصر إف )َأوْ ، كلو ٓب ينو بو قطع القراءة، )]/أَٓ [(12)يشعر ٖببلفو

                                                 

 .((أكمل ))ُب )ظ(  ((كمل))قولو (. ُ)
 اءات، كىي التلفيق بْب قراءتْب ٨بتلفتْب، كىي على شطرين:ىذه مسألة تركيب القر ( ِ)

، كىذا ٙبريف للقرآف، ككذب ُب الركاية، ما ٰبيل ا٤بعُب كٰبرفو أك يصادـ قواعد اللغة الشطر األكؿ: 
 كحراـ يأٍب مرتكبو، كاستظهر ا٤بؤلف بطبلنو للصبلة.

، قبيحا خصوصا إذا صدر من عآب ّٔا فكرىوه كعدكه خطأالشطر الثاين: ما ٓب يؤثر ُب ٙبريف ا٤بعُب، 
التبياف كقد يدخل ُب حيز الكذب ُب الركاية، كلكنو ال يبطل الصبلة كما أشار ا٤بؤلف. ينظر: 

منجد ا٤بقرئْب ، ك (ِْٔٝباؿ القراء ككماؿ اإلقراء )ص: ك  ،(ُٖٗب آداب ٞبلة القرآف )ص: 
 . (ُٕكمرشد الطالبْب )ص: 

 (.َُِٓب صفحة ) يشّب إٔب حديث أـ سلمة تقدـ( ّ)
 (.ِِِتقدـ ٚبرٯبو صفحة )( ْ)
 قولو ))أصلي(( ساقط من األصل كا٤بثبت من بقية النسخ.(. ٓ)
 . (ُِِ/ ّ) :كفاية النبيوينظر:  ( ٔ)
 . (ُٔٓ/ ِ) :النجم الوىاجك  ،(ْٖٗ/ ُ) :العزيز شرح الوجيزينظر: ( ٕ)
( كشرحيو ّٗنسخ ، كىو ما ُب اإلرشاد )ص/ كا٤بثبت من بقية ال ((يعيد))ُب األصل  ((فيعيد))قولو (. ٖ)

 (.ُٕٖ/ ُ(، كفتح ا١بواد: )ُّٓ/ ُإخبلص الناكم: )
 .(ّٕٓ/ ّ) :آّموع شرح ا٤بهذب (.ٗ)
 .(ْٖٗ/ ُ): العزيز شرح الوجيز (.َُ)
 كقع بو طمس ُب )ظ( . ((قطعها ))قولو  (. ُُ)
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الوديعة بنيَّة التعدم،  (0)الطوؿ باإلعراض عنها؛ كالقَباف الفعل بنيَّة القطع كنقل (1)]]إلشعار
ٖببلؼ ما إذا ٓب يطل السكوت، كٓب ينو القطع؛ ألنو قد يكوف لنحو تنفس، ككنقل الوديعة 

وديعة من ببل نيَّة تعد ، كما إذا نواه من غّب سكوت؛ ألف القراءة باللساف، ككنيَّة تعد  ُب ال
غّب نقل، كإ٭با بطلت الصبلة بنية قطعها؛ ألف النيَّة ركن فيها، فتجب إدامتها حكمان، 

خاصة، فبل تتأثر بنية القطع، كقضيتو أىفَّ نيَّة قطع الركوع، أك غّبه ال  (3)كالقراءة ال تفتقر لنيَّة
ٖببلؼ ما إذا  (6)]ىذا[، ك(5)خبلفان ٤بن اعَبض عليو (4)تؤثر، كىو ظاىر كما قالو اإلسنوم

سكت طويبلن سهوان، كفارؽ ما مىرَّ ُب الَبتيب بأفَّ نظر الشارع إليو آكد؛ ألف تركو ٱبل 
 باإلعجاز، ٖببلؼ ترؾ ا٤بواالة.

 (7)كٗبا تقرر علم باألكٔب أف نسياف الفاٙبة ليس عذران، بل ٯبب على غّب ا٤بأمـو العود/  
 (8)ل القياـ ُب ركعة أخرل؟ كعلى ا٤بأمـو ركعةإليها إذا تذكر، أك شك ىل قرأىىا  أك ال قب

 بعد سبلـ اإلماـ.
، (12)ٓب يؤثّْر كما قالو القاضي (9)]لتذكرىا[فسكت طويبلن  ]/بَٓ[كلو نسي آية    
 .(11)كغّبه

                                                 

 لنسخ .كا٤بثبت من بقية ا ((ألغراض))ُب األصل  ((إلشعار))قولو  (. ُ)
 .((لنقل))ُب )ـ(  ((كنقل))قولو  (. ِ)
 .((كنية))ُب )ـ(  ((لنية))قولو  (. ّ)
 (. ِْٓينظر: كاُب احملتاج إٔب شرح ا٤بنهاج لئلسنوم )ص/ (ْ)
 . (ُٗا٤بنهاج القوًن شرح ا٤بقدمة ا٢بضرمية )ص: ينظر:  (ٓ)
 زيادة من )ظ(. ((كىذا))قولو  (. ٔ)
 /ب من نسخة )ـ(.ُٖٓهناية لوح ((العود))قولو ( ٕ)
 ساقط من )ـ( . ((ركعة ))قولو  (. ٖ)
 ساقط من األصل كا٤بثبت من بقية النسخ. ((لتذكرىا))قولو (. ٗ)
 (.ْْٕ/ُينظر: التعليقة للقاضي ا٢بسْب: )( َُ)
 . (ُٓ/ ِ) :العزيز شرح الوجيزينظر:  (ُُ)
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عن ٝبع أنو  ((آّموع))كلو كرر آية منها للشك، أك التفكر، أك ال لسببو عمدان، ففي    
أنو إف كرر ما ىو فيو أك ما قبلو،  (3)أنو يستأنف، كعن ا٤بتوٕب (0)، كعن ابن سريج(1)يبِب

فقط،  (4)چٺ  ٺ    ٺ  چ ، فقرأ: چڤ   ڦ  چ كاستصحب بُب، كإال كأف كصل إٔب 
أنو إف كرر آية  (6)يبِب إف كاف عا٤بان متعمدان؛ ألنو غّب معهود ُب التبلكة، كعن البغوم (5)فبل

شك ىل بسمل فأٛبها، ٍب ذكر أنو بسمل أعاد ما قرأه ٍب  (7)منها ٓب يؤثر، كإف قرأ نصفها
(9)، لكن اعتمد اإلسنوم كغّبه(8)((التحقيق))بعد الشك فقط، كاألكؿ ىو ا٤بذىب ُب 

، 
، كالذم يتجو ُب صورة (11)((األنوار))كجـز بو ُب  (12) الثالث، كٞبل إطبلؽ األكؿ ]عليو[

 أنو يعيدىا كلها. (10)البغوم 
13)(ِذْكٍر َأْجَنِبي  أيضان بتعمد )( يعيد القراءة وَ )  

فيها، كىو ما ليس من مصاّب الصبلة  (
  (14)]فيها[ا٤بختصة ّٔا، كإف قل كآية، أك بعضها من غّبىا، ككحمد عاطس، كإف كاف سنة 

                                                 

  .(ّٖٓ/ ّ) :( آّموع شرح ا٤بهذبُ)
، فقيو العراقيْب، أبو العباس أٞبد بن عمر بن سريج البغدادم، القاضي اإلماـ شيخ اإلسبلـىو: ( ِ)

نظر: يىػ ببغداد. َّٔالشافعي، أخذ عنو الفقو خلق من األئمة، كٕب قضاء شّباز، كتوُب سنة 
 .(ُٗ - ٖٗ/ِ: )طبقات الشافعية للسبكيك ، (َِْ - َُِ/ُْأعبلـ النببلء: ) سّب

 (.ْْٕ، ّْٕمة اإلبانة للمتوٕب )ص/ينظر النقل عن ابن سريج ُب : تت( ّ)
 (.ْ)الفاٙبة: سورة  (ْ)
 .((ال ))ُب )ـ(  ((فبل))قولو  (. ٓ)
 (.ٔٗ/ِينظر: التهذيب للبغوم: )( ٔ)
 .((بعضها))ُب )ـ(  ((نصفها))قولو  (. ٕ)
 (.َِّالتحقيق )ص/( ٖ)
 (. ْٓ,ّٓ/ّينظر: ا٤بهمات: )( ٗ)
 من بقية النسخ. سقط من األصل، كا٤بثبت ((عليو))قولو: ( َُ)
 (.ُِٕ/ُينظر: األنوار ألعماؿ األبرار لؤلردبيلي: )( ُُ)
 ساقط من )ـ(. ((البغوم))قولو  (. ُِ)
 قولو ))ذكر أجنيب(( بو طمس ُب )ظ(.  (. ُّ)
 زيادة من )ح( ، ك)ـ( . ((فيها))قولو  (. ُْ)
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؛ ألف ذلك ليس ٨بتصان ّٔا ٤بصلحتها، فأشعر باإلعراض؛ (1)كخارجها، ككإجابة ا٤بؤذف
اليسّب ُب  ]/أُٓ[ (0)مع النسياف، كإ٭با ٓب يضر ٚبلل/كلتغيّبه النظم ببل عذر، ٖببلفو 

ال يشعر باإلعراض عن ا١بواب؛ لصدكره من غّب ا٤بتكلم، كىو ا٤بطلوب  (3)العقود؛ ألنو ٍبىَّ 
 جوابو، ٖببلفو ىنا.

أثنائها بشيء من مصاّب الصبلة بأف أمر بو ٤بصلحتها فبل ٯبب  (4)( إف أتى ُبل)    
  (6)خركجان من خبلؼ من قطع بو (5)((آّموع))األكٔب كما ُب  االستئناؼ، كإف كاف ىو

ا٤بواالة، ككأهنم إ٭با ٓب يبالوا بالقوؿ ببطبلف الصبلة بالتكرير حينئذ إف كاف بعد فراغ الفاٙبة؛ 
ألف مدركو أضعف من مدرؾ ا٣ببلؼ األكؿ، كبو يظهر أنو إذا تعارض خبلفاف يقدـ 

 تعرض ٥با. (8)رى من/، كىي مسألة مهمة ٓب أى (7)أقواٮبا
ٍب رأيت الزركشي ذكر ٤براعاة ا٣ببلؼ شركطان منها: أف يكوف ا١بمع بْب ا٤بذىبْب  [  

٩بكنا، كاألقدـ مذىبو، ٍب مٌثل ٤با ال ٲبكن بقوؿ بعض أصحابنا: من سبق اإلماـ بالفاٙبة 
رتْب مبطل إال لزمو إعادهتا، قاؿ: فرعاية ىذا ال ٲبكن معها رعاية القوؿ بأف تكرار الفاٙبة م

. كظاىر كبلمو أنو عند ىذا التعارض يَبؾ رعاية (9)أف ٱبتص البطبلف بغّب العذر، انتهى/
القولْب معا، كالذم يتجو ما ذكرتو من رعاية أقواٮبا كما يصرح بو تقدٲبهم، ٣ببلؼ أٞبد 

                                                 

 (.ُّٔ/ُينظر: إخبلص الناكم ) (. ُ)
 )ظ(. /أ منْٗهناية لوح  ((ٚبلل))قولو ( ِ)
 ُب )ـ( ))ٓب(( . ((ٍب))قولو  (. ّ)
 ساقط من بقية النسخ . ((ُب)) قولو  (. ْ)
  .(ّٖٓ/ ّ) :( آّموع شرح ا٤بهذبٓ)
 تكرر ُب األصل. ((بو))قولو  (. ٔ)
  .(ّْٖ/ ُ) هناية احملتاجك  ،(ُّٓ/ ّ) :الفركؽ للقراُبينظر:  (ٕ)
 /ب من )ح(. َُِهناية لوح  ((من))قولو  (ٖ)
 /أ من نسخة )ـ(.ُٗٓهناية لوح ((انتهى))ولو ق( ٗ)
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ح يدًنعلى خبلؼ أيب حنيفة ػػػ  ة السفر بأىلو كما يأٌب ُب باب صبل (1)ػػػػ ُب مبلَّ
 .(0)]ا٤بسافر
إعاذة  (4)( برٞبة، كُدَعاءٍ  ( ٫بو)وَ سجدىا مع إمامو ) (3) (َكَتَأِميٍن, َوَسْجَدةٍ كذلك )  

من عذاب، كقولو: بلى كأنا على ذلك من الشاىدين، أك سبحاف ريب العظيم، أك غّب ذلك 
( من ا٤بأمـو فَػْتحٍ وَ ( اآلية الٍب يسن فيها ذلك ُب كل من الصور الثبلث، )ِلِقَراَءِة ِإَماِموِ )
إذا سكت فبل يفتح عليو  (7)((التتمة))كما ُب  (6)ك٧بلو[[إذا توقف فيها،  (5)( أم: اإلماـَعَلْيوِ )

 ا٤بواالة؛ ألىفَّ الفتح غّب مطلوب حينئذ.  (8)ما داـ يردد التبلكة، فإف فتح فالظاىر انقطاع
 /بُٓ[للقراءة فيهاككجو كوف الدعاء من مصا٢بها، أنو أثر التدبر ا٤بطلوب     

لقراءة ))بقولو:  (9)كفائدتو.       ككقراءة فيما ذكر، قراءة نفسو بالنسبة لنحو الدعاء، كخرج]
، ما لو أىمَّنى، أك دعا لقراءة أجنيب، أك سجد لقراءة غّب إمامو، أك فتح على غّبه، أك ((إمامو

 السجود. سبح ٤بستأذف عليو فإف ا٤بواالة تنقطع، بل تبطل صبلتو ُب صورة
عليو:  سبحاف اهلل، ك٫بوه، فإذا قصد بو االستعانة على الفتح،  (12)ككثّب يقولوف إذا ارتج 

أك التذكّب ٓب تنقطع ا٤بواالة على ما ٕبثو األذرعي؛ ألنو من مصلحة القراءة، كاألكجو خبلفو، 
 كما علل بو ٩بنوع.

                                                 

 .((صبلة مدًن))ُب )ح(  ((مبلح يدًن ))قولو ( ُ)
ساقط من األصل كا٤بثبت (( كما يأٌب ُب باب صبلة ا٤بسافر  -إٔب -ٍب رأيت الزركشي  )) من قولو(. ِ)

 من بقية النسخ.
 (.ُّٔ/ُ ينظر: إخبلص الناكم )أم: يبِب على قراءتو بعد التأمْب كسجود إمامو للتبلكة ..اْب(. ّ)
 . ((أك ))ُب )ح( ك)ـ(  ((ك))قولو  (. ْ)
 ساقط من )ـ( . ((أم : اإلماـ))قولو  (. ٓ)
 كا٤بثبت من بقية النسخ.. ((ك٧بلها))ُب األصل  ((ك٧بلو ))قولو  (. ٔ)
 (. ُٗٓتتمة اإلبانة للمتوٕب )ص:( ٕ)
 .((قطع))ُب )ـ(  ((انقطاع))قولو  (. ٖ)
 .((كصرح))ُب )ـ(  ((كخرج))ولو ق (. ٗ)
 .(ٔ/ ُُ) :هتذيب اللغة .أرتج على فبلف، إذا أراد قوال أك شعرا فلم يصل إٔب ٛبامو يقاؿ  ( َُ)
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و كذلك؛ ألنو ٓب يثبت فيو أنو ال يتعْب للدعاء ك٫بوه صيغة، كى (1)كأفهم كبلـ ا٤بصنف 
شيء، فيأٌب ٗبا يناسب اللفظ ا٤بتلوا، كٗبا يتضمن امتثاؿ ما يأمر بو، ٫بو: اللهم إنا نسألك 

ېئ   چ ، كسبحاف ريب العظيم عند(0)چ  ۇڭ  ڭ  ڭ  ۇچ من فضلك العظيم عند 

 .(4( )3)چېئ  ېئ  ىئ  
لح لفظها ألف يكوف إف ص (5)كال يكفي إعادة اآلية الٍب فيها ذكر االستغفار إال  

 .(6)چيئ     جب  حب      خب    ىئجئ  حئ  مئچ  استغفاران، كقولو تعأب:
ُب ٫بو  (8)]قراءهتا[تعلمها لضيق كقت، أك ببلدة، كال  (7)إف جهل الفاٙبة كٓب ٲبكنو (ثُمَّ ) 

َها) ]/أِٓ[( َما لَ مصحف، كال التسبب إٔب حصولو بنحو شراء، فالركن ) ُقُص َعنػْ ( يَػنػْ
األربع عشرة، مائة كستة كٟبسوف حرفا  (9)ركفها، كىي البسملة، كالتشديدات/أم: عن ح

أَّف آّموع ال ينقص عن آّموع، كًإٍف تفاكتت اآليات، كٰبسب ((مالك))بقراءة  ، كا٤براد ى
( عدد آياهتا؛ َسْبعٍ ( با٤بد ٝبع آية )آيٍ ) ((لػما))( بياف ِمنْ ا٤بشدد ٕبرفْب من الفاٙبة، كالبدؿ )

فإف كاف معك قرآف فاقرأ، »: أشبو ّٔا؛ ك٤با صحَّ ُب خرب ا٤بسيء صبلتو من قولوألنو 
ه كإطبلؽ القرآف فيو منٌزؿ على الَبتيب ا٤بستفاد من دليل  (12)«كإال فاٞبد اهلل كىلّْلو ككربّْ

                                                 

 (.ُّٔ/ ُينظر: إخبلص الناكم: ) ( ُ)
 (.ِّ)النساء: سورة (. ِ)
 (.ْٕ)الواقعة: سورة  (. ّ)
 (.ْٕسورة الواقعة آية ) (. ْ)
 من )ظ( . ساقط(( إال))قولو  (. ٓ)
 (.ٓ)ا٤بمتحنة: سورة (. ٔ)
 .((ٲبلنو))ُب )ـ(  (( ٲبكنو ))قولو  (. ٕ)
 كا٤بثبت من بقية النسخ . ((قراءة ))ُب األصل  ((قراءهتا ))قولو  (. ٖ)
 /ب من )ظ(.ٔٗ/ب من نسخة )ـ(، كلوح ُٗٓهناية لوح ((التشديدات))قولو ( ٗ)
باب صبلة من ال يقيم صلبو ُب الركوع الصبلة، ( ُٖٔ) (ُْٔ/ ِ)و: سننركاه أبو داككد ُب ( َُ)

 . (ُُ/ ْ): صحيح أيب داكد. كصححو األلباين ُب كالسجود
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، أما دكف السبع فبل ٯبزيو، كإف طاؿ؛ لرعاية   (1)عدـ إجزاء الصبلة بدكف أيْـّ القرآف/ كما مىرَّ
ىي السبع ا٤بثاين »: كقولو ، (3)چ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅچ تعأب:  (0)لعدد فيها لقولوا

»(4)
.ككذا ما نقص عن ا٢بركؼ، كإف كاف سبعا، كإ٭با إجزاء صـو يـو قصّب عن طويل  

 لعسر رعاية الساعات.
فادت ال، كسواء أ (5)( سواء أحفظ متوالية أـُمتَػَفرَِّقةً ( كانت )َوَلوْ ك٘بزئ اآليات السبع )

ُب  (8)كإف خالفو ٝباعة كالرافعي (7()6)ا٤بتفرقة معُب منظومان أـ ال كما صححو النوكم فيهما
لو، ككاألذرعي ُب  ]/بِٓ[كأطاؿ ُب االنتصار  (12)كاإلسنوم (9)((ا٢باكم))األكٔب كتبعو 

 . (11)((اإلسعاد))الثانية، كتبعو ُب 
 
 
 

                                                 

 /ب من )ظ(.ْٗهناية لوح  ((أـ القرآف))قولو ( ُ)
 . ((ُب قولو ))ُب )ظ(  ((لقولو ))قولو  (. ِ)
 (.ٕٖ)ا٢بجر: سورة  (. ّ)
باب قولو: كلقد آتيناؾ سبعا من ا٤بثاين ، ( التفسّبَْْٕ)(ُٖ/ ٔ) و:صحيحركاه البخارم ُب ( ْ)

 (. ٕٖا٢بجر: )كالقرآف العظيم 
 .((أك))ُب )ح(  ((أـ))قولو  (. ٓ)
 ساقط من )ظ( . ((فيهما))قولو  (. ٔ)
 .(ّٕٓ/ ّ) :آّموع شرح ا٤بهذب (. ٕ)
  .(َِٓ/ ُ): ( العزيز شرح الوجيزٖ)
 (.ُُٔا٢باكم الصغّب للقزكيِب )ص/( ٗ)
 (.ُِْٖب احملتاج إٔب شرح ا٤بنهاج لئلسنوم )ص/ينظر: كا (َُ)
 (.ُّٖاإلسعاد )ص/( ُُ)



 

 

 
 

 058  صفة الصالةفصل يف                                                                                          اإلمداد شرح اإلرشاد البن حجر اهليتمي

ة أنواع ال تنقص عن حركؼ الفاٙبة ( إف ٓب ٰبسن شيئان من القرآف فالركن سبعثُمَّ )
 . (5)للحديث السابق آنفا (4)، كغّبه(3)/(0)((آّموع))(، أك دعاءو أيخرىكم  كما ُب ِذْكرٍ ) (1)]من[

األنواع  (8)٤بقاطع[[تشبيهان  (7)، كرجحو الشيخاف(6)كاعتبار سبعة أنواع ىو ما قالو البغوم
، كٯباب بأف (11)للحديث (12)، رجحو ابن الرفعة: ٯبزم نوع منو(9)بغايات اآلم، كقاؿ اإلماـ

 ظاىره كجوب ثبلثة أنواع كٓب يقل بو أحد فبل حجة فيو.
أف رجبلن جاء إٔب »: (14()13)[((آّموع))كصح ]على خبلؼ ما ُب  (10)]ككرد بل قيل[ 
 فقاؿ: إين ال استطيع أف آخذ من القرآف شيئان فعلمِب ما ٯبزم ُب صبلٌب. فقاؿ:  النيب

                                                 

 ساقط من األصل كا٤بثبت من بقية النسخ . ((من))قولو  (. ُ)
 . (ّٕٕ/ ّ) :( آّموع شرح ا٤بهذبِ)
 /أ من )ح(. َُّهناية لوح  ((آّموع))قولو  (ّ)
 . (َُِ/ ِ) :النجم الوىاجينظر:  (ْ)
. «فإف كاف معك قرآف فاقرأ، كإال فاٞبد اهلل كىللو ككربه»: ء صبلتو من قولويشّب ٣برب ا٤بسي (ٓ)

 (.ِٔٓتقدـ ٚبرٯبو ُب صفحة )
 (.َُْ/ِينظر: التهذيب للبغوم: )( ٔ)
 (.ّٕٕ/ ّ) :آّموع شرح ا٤بهذب، ك (َّٓ/ ُ): العزيز شرح الوجيزينظر: ( ٕ)
 من بقية النسخ كا٤بثبت ((ُب األصل )) ٤با قطع ((٤بقاطع))قولو  (. ٖ)
 .(ُْٓ/ ِ) :( هناية ا٤بطلب ُب دراية ا٤بذىبٗ)
 .(ُِٔ/ ّ) :كفاية النبيو( َُ)
. «رأ، كإال فاٞبد اهلل كىللو ككربهفإف كاف معك قرآف فاق»: يشّب ٣برب ا٤بسيء صبلتو من قولو (ُُ)

 (.ِٔٓتقدـ ٚبرٯبو ُب صفحة )
 زيادة من )ظ( .  ((ككرد بل قيل))قولو  (. ُِ)
 زيادة من )ح( ك )ـ( .  ((على خبلؼ ما ُب آّموع))ولو ق (. ُّ)
 (.ّٕٕ/ ّ) :( آّموع شرح ا٤بهذبُْ)
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، (1)«بحاف اهلل، كا٢بمد هلل، كال إلو إال اهلل، كاهلل اكرب، كال حوؿ كال قوة إال باهللقل س»
 إٔب الداللة لكبلـ البغوم أقرب. (3)على ٟبسة أنواع، أك ستة، فهو (0)كىذا مشتمل

: كلو ٓب يعرؼ غّب الدعاء ا٤بتعلق بالدنيا أتى بو كأجزأىهي، كنازع (4)قاؿ اإلماـ   
ال ٯبزئ غّب  الدعاء مطلقا بقوؿ الشافعي  (7)ُب إجزاء/ (6)بكيكالس   (5)اإلسنوم

. (9)«من شغلو ذكرم عن مسألٍب»  ]/أّٓ[، قاؿ: كالدعاء ليس بذكر؛ ٢بديث (8)الذكر
اب ٗبنع إطبلؽ قولو: كالدعاء ليس بذكر، كال داللة ُب ا٢بديث؛ ألنو كما يدؿ عليو  كٯبي

ه باعتبار كىو ما ُب ا٢بديث، كإال مشلو كىو االصطبلح الشرعي إف قوبل بو الذكر كاف غّب 
 ما ُب كبلـ الشافعي.

كٯبب أالَّ يقصد بالذكر كالدعاء غّب البدلية، فلو أتى بنحو افتتاح ال بقصد أك بقصد  
 بدلية اعتد بو بدالن؛ لعدـ الصارؼ، كإال فبل. 

                                                 

باب ما ٯبزئ األمي كاألعجمي من (، الصبلة، ِّٖ) (ُِْ/ ِ)و: سننركاه أبو داككد ُب ( ُ)
 .(َِْ/ّ)أيب داككد:  صحيح، كصححو األلباين ُب القراءة

 . ((يشتمل))ُب )ح(  ((مشتمل))قولو (. ِ)
 .((فهي))ُب )ح(  ((فهو))قولو  (. ّ)
أف الدعوات الٍب تتعلق بأمور اآلخرة تنزؿ منزلة التسبيح، كأما ٗبآرب كنص كبلمو: "كلعل األشبو ( ْ)

 .(ُْٔ/ ِ) :هناية ا٤بطلب ُب دراية ا٤بذىب ".الدنيا، فيبعد االعتداد بو مع القدرة على غّبه 
 (.ٗٓ/ّينظر: ا٤بهمات: )( ٓ)
 (.ّٖٗ: االبتهاج ُب شرح ا٤بنهاج )ص:ينظر( ٔ)
 /أ من نسخة )ـ(.َُٔهناية لوح ((إجزاء))قولو ( ٕ)
 .(ُِّ/ ُ) :األـ للشافعيينظر:  (ٖ)
( من طريقْب عن ّّٕ/ ُ) و:( ، كالبيهقي ُب شعبُُٓ/ ِ/ ُ) و:( أخرجو البخارم ُب تارٱبٗ)

 بن عمر عن أبيو عن جده. صفواف بن أيب الصهباء، عن بكّب بن عتيق عن سآب ابن عبد اهلل
 .(ْٕٓ/ َُ): سلسلة االضعيفة كا٤بوضوعةكضعفو األلباين ُب ال
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ينقص عن قدر ( إف عجز عن ذلك كلو حٌب عن ترٝبة الذكر، كالدعاء فالركن ما ال ثُمَّ )
َفةٍ من ) (ُ)حركفها ؛ ألنو كاجب ُب نفسو فبل يسقط بسقوط غّبه، كجٌر (0)( قدَّرىىا ُب ظنوَوقػْ

 (4)، كرأيتو ُب نسخة معتمدة(3)كقفو كما يدؿ عليو ما قدرتو، ىو الذم جرل عليو الشارح
الوقفة ال  ؛ إلفادتو أنو ال بد أف تكوف(5)((اإلسعاد))كىو أكٔب من رفعو الذم مشى عليو ُب 

 ينقص زمنها عن زمن قراءة الفاٙبة كما تقرر.
، كالتشهد األكؿ    كال يَبجم عن الفاٙبة كبد٥با من القرآف، ٖببلؼ التكبّب كغّبه؛ ٤با مرَّ

عجز عنها كقف أك جلس بقدرىا كلو أحسن شيئان من  (6)كالقنوت كالسورة كذلك، فإذا
، فإف ٓب يعرؼ بدالن كرر ما  (7)ي[٧بلو كببدؿ ]الباق ]/بّٓ[الفاٙبة أتى بو ُب  كما مرَّ

يعرفو منها حٌب يبلغ سبعان، أك آية فأكثر من غّبىا أتى بو، ٍب ببدؿ الباقي تقدٲبان للجنس 
 .(8)على غّبه، كال يكفي التكرير ىناء إال إذا ٓب ٰبسن شيئان من الذكر

من - (12)(قَػْبَل فَػَراغٍ ) (9)ؤىا فيو( على الفاٙبة كأف ليقّْنىها، أك رأل مصحفان يقر فَِإْف َقَدرَ )  
( الفاٙبة، كال ٯبزئو ما قرأه من البدؿ، كرؤية ا٤باء ُب قَػَرأَ ) -بد٥با، فقيل الشركع فيو أكٔب

التيمم، كإ٭با ٓب يؤثر كجود ا٤بتمتع ا٥بدم، كا٤بكفّْر الرقبة أثناء صومهما؛ ألف الصـو عهد 
  ب إال بدالن، فأشبو التيمم.كجوبو أصالة ٍبَّ، كالذكر ُب ٧بل القراءة ال ٯب

                                                 

 .((خركجها)) ُب )ـ(   ))حركفها((قولو  (. ُ)
 (.ُّٔ/ُينظر: إخبلص الناكم )( ِ)
 .(/أَُْ/ؿ٨ُبطوط شرح اإلرشاد للجوجرم: )ينظر: ( ّ)
 (.ْٗينظر: اإلرشاد )ص:( ْ)
 (.ُّٖاإلسعاد )ص/( ٓ)
 .((فإف))ُب )ظ(  ((فإذا))قولو  . (ٔ)
 .((الثاين))ُب األصل  ((الباقي))قولو  (. ٕ)
  .(ْٖ/ ُ) فتح الوىاب (َُٔكفاية األخيار ُب حل غاية االختصار )ص:  ينظر: (. ٖ)
 .((منها))، كُب )ـ( ((منو))ُب )ح( ك)ظ(  ((فيو))قولو  (. ٗ)
 بو طمس ُب )ظ( . ((فراغ))قولو  (. َُ)
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أىمَّا إذا قدر عليها بعد فراغ البدؿ، كلو قبل الركوع فيجزئيوي البدؿ كقدرتو على ا٤باء بعد   
 (1)الصبلة بالتيمم، كإ٭با بطل بقدرتو على ا٤باء بعده؛ لعدـ شركعو ُب ا٤بقصود ٖببلفو ىنا.

أثنائها ُب بعضها، كجب الفاٙبة ُب القراءة من أصلها، أك ُب  (0)كلو شك بعد/ 
استئنافها؛ ألف األصل عدـ قراءهتا ٖببلؼ ما لو شك بعد فراغها ُب بعضها؛ ألف الظاىر 

ككذا سائر األركاف  (5)الزركشي (4)التشهد، قالو (3)حينئذ مضيها تامة، ككالفاٙبة ُب ذلك/
ده ُب ٫بو فلو شك ُب السجود مثبلن من أصلو لزمو اإلتياف بو، أك بع ]/أْٓ[فيما يظهر 

 كضع اليد ٓب يلزمو شيء؛ للعلة ا٤بذكورة.
كٓب يتيقن قراءة السورة  (6) چڦ  ڦ  ڦ   چ كلو كاف يقرأ غافبلن ففطن كىو يقرأ:  

ال يصل آخرىا إال بعد قراءة أك٥با، قالو ُب  (7)لزمو استئنافها، كإف كاف الغالب أنو
 .(8)((آّموع))

، كيتحقق بالنسبة للقائم (11)، كاالٝباع(12)السنة، ك (9)( للكتابالرُُّكوعُ : )والخامس
 (، رَاَحتَػْيوِ ( بتشديد البلـ )بَػلَّغَ ( خالص عن ا٫بناء سينَّ ٕبيث )بِاْنِحَناءٍ ا٤بعتدؿ ا٣بلقة )

                                                 

  .(ّٕٗ/ ّآّموع شرح ا٤بهذب )ينظر: ( ُ)
 /ب من نسخة )ـ(.َُٔهناية لوح ((بعد))قولو ( ِ)
 /أ من )ظ(.ٓٗهناية لوح  ((ذلك))قولو ( ّ)
 . ((قاؿ))ُب )ـ(   ((قالو))قولو  (. ْ)
 (.ُّٔينظر: خادـ الرافعي كالركضة )ص:( ٓ)
 ( .ٕالفاٙبة ) (. ٔ)
 .((أف))ساقط من )ح( ، كُب )ـ(   ((أنو))قولو  (. ٕ)
 . (ّْٗ/ ّ) :( آّموع شرح ا٤بهذبٖ)
ٰكِعِيَ چلقولو تعأب:   (ٗ) َكٰوةَ وَٱۡرَكُعواْ َمَع ٱلرَّ لَٰوةَوََءاتُواْٱلزَّ قِيُمواْٱلصَّ

َ
 [ّْ]البقرة:   چ َوأ

 (.٢ِّْبديث للمسيء صبلتو، كتقدـ ُب صفحة )  (َُ)
 . (ُِّ/ ُاع )اإلقناع ُب مسائل اإلٝبك  ،(ِٔمراتب اإلٝباع )ص:  ينظر: (ُُ)
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األصابع كما اقتضاه كبلمهم،  (0)، فبل يكفي كصوؿ/(1)كٮبا ما عدا األصابع من الكفْب-
، كال (5)، فبل ٰبصل با٬بناس(4)( لو أراد كضعهما عليهماوِ رُْكَبتَػيْ ) (3)-كًإٍف نظر فيو اإلسنوم

 .(6)بو مع ا٫بناء. أما ركوع القاعد فتقدـ
ركبتيو؛ ٤با  (7)كاألقطع، كقصّب اليدين ٰبفظ كله منهما ىيئة الركوع، فبل يوصل يديو فيو  

ل غّب يلـز عليو من فوات استواء الظهر ٖببلؼ نظّبه من رفع اليدين للتحـر كغّبه، كيرس
 السليمة من يديو معان، أك إحداٮبا إف سلمت األخرل.

؛ألف  ]/بْٓ[كلو شك ىل ا٫بُب قدران تصل بو راحتاه ركبتيو لزمو إعادة الركوع   
األصل عدمو، كلو عجز عنو إال ٗبعْب، أك اعتماده على شيءو، أك ا٫بناء على شقو لزمو، 

إمكانو، فإف عجز عن أصلو أكمأ برأسو ٍب بطرفو ا٫بناء  (9)عن اال٫بناء ا٤بذكور مع ا٤بعْب (8)أك
.  كما مرَّ

 
 
 

                                                 

 . (ُّٓ/ ّاحملكم كاحمليط األعظم )الراحة بطن اليد. ينظر:  (ُ)
 /ب من )ح(. َُّهناية لوح  ((كصوؿ))قولو  (ِ)
 (.ّْٓينظر: كاُب احملتاج إٔب شرح ا٤بنهاج لئلسنوم )ص/( ّ)
 ساقط من )ظ( . ((عليهما))قولو  (. ْ)
احملكم كاحمليط األعظم ينظر:  مائل منتصبىو أف ٱبرج ركبتيو كىو ك اال٬بناس: االنقباض،  (ٓ)

 .(ُّْ/ ُ) :الغرر البهيةك  ،(ٕٗ/ٓ)
 ( من ىذا البحث. ِّْينظر: )ص:  (. ٔ)
 . ((فيو يديو))ُب )ح(  ((يديو فيو))قولو  (. ٕ)
 .((كلو))ُب )ح(  ((أك))قولو  (. ٖ)
 ساقط من )ـ( . ((مع ا٤بعْب))قولو  (. ٗ)
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إذ فيو:  (1)(، كلو ُب نفل على ا٤بعتمد؛ ٣برب ا٤بسيء صبلتو؛ِلْعِتَداؿُ ا) السادس:( وَ )
( مصدر ٗبعُب ا٤بفعوؿ، لَِبْدءٍ ( بعد الركوع )ِبَعْودٍ ، كيتحقق ) (3)«ارفع حٌب تعتدؿ قائمان  (0)ٍب»

ركاف الفعلية، كىو: ما كاف عليو قبل الركوع من قياـ، أك قعود، فهو أم: ٤ببدكء بو من األ
كاف ركنان قصّبا، فإف طوَّلو بطلت كما  (4)مقصود لغّبه، كىو العود إٔب ما كاف عليو، كلذا

من أنو لو سقط منو  (5)يأٌب، كسيأٌب أنو يشَبط فيو عدـ الصارؼ ا٤بقيّْد ٤با ُب أصلو
مهما من ٓب يطق انتصابان فيعود إٔب ا٤بمكن، كمن ٓب يقدر العود إليو، كمشل كبل (6)كجب/

 على غّب القياـ فيعود إليو بعد اإلٲباء للركوع.
كلو شك غّب ا٤بأمـو ُب السجود ىل أًب اعتدالو عاد إليو فوران كجوبان، ٍب سجد، ككذا  

 يقاؿ ُب سائر األركاف كما يأٌب. 
، كٯبب (9)، كاإلٝباع(8)، كالسنة(7)ل ركعة للكتاب( ُب كالسُُّجوُد َمرَّتَػْينِ : )السابع (وَ )

َهِتوِ  َعَلىأف يكوف سجود ا٤بصلي )           مصبله ]/أٓٓ[(، بأف يباشر بعضهابَػْعِض َجبػْ
     : ؛ ٤با صح من قولو (12)(ِإْف َأْمَكنَ ( أم: مع كشف بقيد زاده بقولو: )ِبَكْشفٍ  )

 
 

                                                 

 (.ُّٕ/ُينظر: اخبلص الناكم )( ُ)
 ساقط من )ـ( . ((ٍب))قولو  (. ِ)
 (.ِّْصفحة )ٚبرٯبو تقدـ  (ّ)
 .((ككذا))ُب )ـ(  ((كلذا))قولو  (. ْ)
 (.ُِٔينظر: ا٢باكم الصغّب للقزكيِب: )ص/( ٓ)
 /أ من نسخة )ـ(.ُُٔهناية لوح ((كجب))قولو ( ٔ)
 [.ٕٕا٢بج: ] چگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  چ         لقولو تعأب: (ٕ)
 (.ِّْسيء صبلتو، تقدـ صفحة )٢بديث للم( ٖ)
 . (ُِّ/ ُاإلقناع ُب مسائل اإلٝباع )ينظر:  (ٗ)
 (. ْٗ(، كاإلرشاد )ص:ُُٔينظر: ا٢باكم الصغّب )ص: (َُ)
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ٌر الرمضاء  ، كمن أنو (1)«إذا سجدت فمكن جبهتك، كال تنقر نقران » ٓب يزؿ شكواىم حى
 .(0)ُب جباىهم

كاعترب كشفها دكف بقية األعضاء؛ لسهولتو فيها، ك٢بصوؿ مقصود السجود، كىو غاية 
التواضع، كا٣بضوع؛ ٤بباشرة أشرؼ ما ُب اإلنساف ٤بواطئ األقداـ، كالنعاؿ من غّب حائل، 

 ك.؛ لصدؽ اسم السجود بذل(3)كاكتفى ببعضها، كإف كره
 .(4) كمن خلق لو كجهاف كفاه جزء من جبهة أحدٮبا 
، كا٣بد، كاألنف؛ ألف ذلك ليس ُب معناىا، أما إذا (5)كخرج ّٔا ٫بو ا١ببْب: كىو جانبها 

، كإف ٓب (6)اضطر لسَبىا بأف يكوف ّٔا ٫بو جرح بو عصابة يشق إزالتها ]مشقة شديدة[
 اـ، فيصح السجود عليها، كال إعادة عليو.يبح التيمم فيما يظهر كما مٌر ُب العجز عن القي

 (7)كلو سجد على شعر نبت ٔببهتو، أك بعضها، جاز مطلقان، على ا٤بنقوؿ ا٤بعتمد 
 ُب الثانية؛ ألف ما ينبت عليها مثل بشرتو. (8)خبلفان ٤با ٕبثو االسنوم

 
                                                 

ذكر كصف بعض السجود كالركوع للمصلي (، ُٕٖٖ) (َِٓ/ ٓ)و: صحيحركاه ابن حباف ُب ( ُ)
  .حسن لغّبه :(ّٕٓ/ ّ) :ابن حبافالتعليقات ا٢بساف على صحيح قاؿ األلباين ُب  .ُب صبلتو

 حر الرمضاء فلم يشكنا " قاؿ: " شكونا إٔب رسوؿ اهلل  رضي اهلل عنوخباب يشّب ٢بديث ( ِ)
باب ما ركم ُب التعجيل ّٔا ُب شدة  (َِٓٔ) (ْْٔ/ ُ) :السنن الكربلركاه البيهقي ُب 

 . (ِِْ/ ّ) :آّموع شرح ا٤بهذبكجود إسناده النوكم ُب  .ا٢بر
البياف ُب مذىب اإلماـ الشافعي  ،(ُْٓ/ ُاإلماـ الشافعي للشّبازم ) وا٤بهذب ُب فقينظر :  (ّ)

(ِ /ُِٕ) . 
 . (ُُٔ/ ُ) أسُب ا٤بطالبينظر:  (ْ)
 .(ِّّتفسّب غريب ما ُب الصحيحْب البخارم كمسلم )ص:  (. ٓ)
 ساقط من األصل كا٤بثبت من بقية النسخ . ((مشقة شديدة))قولو  (. ٔ)
 .(ُُٔ/ ُ) :أسُب ا٤بطالبينظر:  . (ٕ)
 (.ْٖٔينظر: كاُب احملتاج إٔب شرح ا٤بنهاج لئلسنوم )ص/ (. ٖ)
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من رأسو،  ، كما حو٥با على أعاليو(1)( بأف ترتفع أسافلو أعِب عجيزتوتَػْنِكيسٍ ( مع ) وَ )
ىكذا رأيت رسوؿ  :أنو فعل ذلك، كقاؿ   (3)عن الرباء ]/بٓٓ[؛ ٤با صح (0)كمنكبيو

فلو انعكس أك تساكيا ٓب ٯبزيو، ما ٓب تكن بو علة ال ٲبكنو معها السجود  .(4)يفعل اهلل 
 .(5)إال كذلك

ث لو ( ٔببهتو فقط على مصبله بأف ينالو ثقل رأسو، كعنقو ٕبيَتَحاُملٍ ( مع )وَ )   
سجد على ٫بو قطن انكبس، كظهر أثره على يده لو فرضت ٙبتو؛ ٤با مر من األمر بتمكْب 

 .(6)ا١ببهة
، (8)((الركضة))بغّب ا١ببهة من بقية األعضاء كما اقتضاه كبلـ  (7)كال ٯبب التحامل/  

 كابن العماد.  (ُّ)خبلفان لشيخنا (10)، كغّبه(11)الزركشي (12)، كاعتمده/(9)كأصلها
  

                                                 

 .(َّٓما بْب الوركْب. ا٤بغرب ُب ترتيب ا٤بعرب )ص: العجيزة:  (. ُ)
  .(َُٔ/ ُ) أسُب ا٤بطالبينظر: (. ِ)
أربع عشرة  سوؿ اهلل  الرباء بن عازب بن حارث األنصارم األكسي، صحايب غزا مع ر ىو:  (. ّ)

، كمات ُب إمارة مصعب - -غزكة، كىو الذم افتتح الرم، كشهد ا١بمل كصفْب مع علي 
 .(ِٖٕ/ ُ: )اإلصابةك ، (َِٓ/ُ) :أسد الغابةك بن الزبّب. ينظر: 

، كضعفو األلباين ُب باب صفة السجود ( الصبلة، َُُْ) (ُِِ/ ِ)و: سننركاه النسائي ُب  (.ْ)
 .(ِْٖ/ ّ) :ن النسائيصحيح كضعيف سن

  .(ّْٓ/ ّآّموع شرح ا٤بهذب )ينظر:  (. ٓ)
 (. ُّٕ/ُ.إخبلص الناكم )(ِٓٓ/ ُركضة الطالبْب ) .(ُْٓ/ ُا٤بهذب للشّبازم )ينظر:  (. ٔ)
 /ب من )ظ(.ٓٗهناية لوح (( التحامل))قولو ( ٕ)
 . (ِٔٓ/ ُ) :ركضة الطالبْب( ٖ)
 . (ِّٓ/ ُ): ( العزيز شرح الوجيزٗ)
 /ب من نسخة )ـ(.ُُٔهناية لوح ((كاعتمده))قولو ( َُ)
 (.ِّٓينظر: خادـ الرافعي كالركضة  )ص: (. ُُ)
 .(ِّٓ/ ُ) :العزيز شرح الوجيزينظر:  (. ُِ)
  .(َُٔ/ ُ) :أسُب ا٤بطالب (.ُّ)
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 .(1)من زيادتو ((كٙبامل)):  كقولو
 (3)/(0) ( ٕبركتو ُبَوَتَحرََّؾ َمَعوُ ( ُب صبلتو )َحَملَ ( أم: شيءو )َعَلى َما( السجود )لَ ) 

قيامو، كقعوده، فبل يصح؛ ألنو كا١بزء منو، فإف سجد عليو عامدان، عا٤بان بتحرٲبو بطلت 
 .(4)صبلتو، كإال أعاد السجود

ما لو   ((كٙبرؾ معو))ى سرير يتحرؾ ٕبركتو، كبقولو: كخرج ٗبحمولو، ما لو سجد عل
سجد على ماال يتحرؾ معو، فيصح فيهما، أما األكؿ فظاىر، كأما الثاين  فؤلنو ُب معُب 

يكوف شيء ٩با ينسب إليو  (5)ا٤بنفصل عنو، كإ٭با ضر مبلقاتو لنجاسة؛ ألف ا٤بعترب ٍب االَّ 
ا كضع جبهتو على قرار؛ لؤلمر بتمكينها كما مٌر، مبلقيان ٥با، كىذا منسوب إليو، كا٤بعترب ىن

 القرار.] /أٔٓ[كبا٢بركة ٱبرج 
كيصح السجود على ٫بو عودو، أك منديل بيده، خبلفان ٤با توٮبو عبارتو، كفارؽ ما مٌر  
 (7)اتصاؿ الثياب بو كنسبتها إليو أكثر؛ الستقرارىا، كطوؿ مدهتا، ٖببلؼ ىذا، كليس (6)بأف

 م على عمامتو.مثلو ا٤بنديل الذ
 كلو سجد على شيء فالتصق ٔببهتو كجب إزالتو؛ ألجل السجود الثاين. 

 
 
 

                                                 

 (. ْٗ(، كاإلرشاد )ص:ُِٔينظر: ا٢باكم الصغّب )ص: (ُ)
 كرر ُب )ح(.   ((ُب))قولو  (ِ)
 /أ من )ح(. َُْهناية لوح  ((ُب))قولو  (ّ)
أسُب ك  ،(َُٖكفاية األخيار ُب حل غاية االختصار )ص:ك  ،(ِٔٓ/ ُ) :ركضة الطالبْبينظر:  (ْ)

 . (ُُٔ/ ُ) :ا٤بطالب
 ساقط من )ـ(. ((اال))قولو  (. ٓ)
 .((ُب )ـ( ))أف ((بأف))قولو  (. ٔ)
 ، كحذفتها ليستقيم الكبلـ. ُب األصل، كليست ُب بقيت النسخ ((ىنا زيادة  قولو ))معو(. ٕ)
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خبلفان  (1)كما صححو النوكم  -( كما ٯبب السجود على بعض جبهتو ٯبب وَ ) 
بطن  ( بعضَبْطِن َكفَّْيِو, وَ ( بعض )رُْكَبتَػْيِو, وَ على بعض )   -(4()3)كالرافعي[   (0)]للحاكم

أيًمرتي أف اسجد على سبعة أعظم، على »ف كانت مستورة؛ ٣برب الصحيحْب: (، كإَقَدَمْيوِ )
سجد كاستقبل  إنو »؛ ك٣برب البخارم: (5)«ا١ببهة، كاليدين، كالركبتْب، كأطراؼ القدمْب

 .(8)اعتماده على بطوهنا (7)، كمن الـز ذلك(6)«بأطراؼ أصابع رجليو القبلة
، كيؤخذ منو اكف ظهره، كحرفو، ك رؤكسهكمشل بطن الكف الراحة، كبطوف األصابع د 

ضبط الباطن ٗبا ينقض مسو الذكر، كاكتفى ببعض كل  كإف كره قياسا على ما مٌر؛ ٤با سبق 
 ُب ا١ببهة.

كأفهم كبلمو أنو ال ٯبب كضع األنف، كىو كذلك، لكنو يسن بل يتأكد؛ ٣برب صحيح  
 (12)ٍب اختّب كجوبو. ]/بٔٓ[، كمن (9)فيو

                                                 

 . (ِْٕ/ ّ) :( آّموع شرح ا٤بهذبُ)
 (.ُُٔا٢باكم الصغّب للقزكيِب )ص: (. ِ)
  .(ُِٓ/ ُ) :العزيز شرح الوجيز (. ّ)
 كا٤بثبت من بقية النسخ.(( ُب األصل )) خبلفان للرافعي كا٢باكم ((خبلفان للحاكم كالرافعي))قولو (. ْ)
كمسلم ُب  .باب السجود على األنف( الصبلة، ُِٖ)(ُِٔ/ ُ) و:يحصحركاه البخارم ُب  (.ٓ)

باب أعضاء السجود، كالنهي عن كف الشعر كالثوب ( الصبلة، ِِٖ)(ّْٓ/ ُ)و: صحيح
 .كعقص الرأس ُب الصبلة

 .باب سنة ا١بلوس ُب التشهد(، الصبلة، ِٖٖ)(ُٓٔ/ ُ)ركاه البخارم ُب صحيحو:  (.ٔ)
 )ـ(. ساقط من ((ذلك))قولو  (. ٕ)
 .((بطوهنما)) ُب )ـ( ((بطوهنا))قولو  (. ٖ)
باب أعضاء السجود، الصبلة، -( َْٗ( )ّْٓ/ ُ)و: صحيحيشّب إٔب ما ركاه مسلم ُب (. ٗ)

ابن عباس أف رسوؿ اهلل  ، من حديث-كالنهي عن كف الشعر كالثوب كعقص الرأس ُب الصبلة
  :يده على أنفو كاليدين، كالرجلْب، أمرت أف أسجد على سبعة أعظم ا١ببهة، كأشار ب»قاؿ

 .«كأطراؼ القدمْب، كال نكفت الثياب، كال الشعر
  .(ُِٔ/ُ) :أسُب ا٤بطالبك  ،(ِٔٓ/ ُ) :ركضة الطالبْبينظر: (. َُ)
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 (3)لو قطعت أصابعو، كقدر ]على كضع[ (0)]إنو[ (1)لو: بطن ]قدميو[كقد يؤخذ من قو  

إف االعتبار ُب الرجل ببطوف (4)شيءو من بطن القدـ كجب، لكن قضية قوؿ ]الشيخْب[:
ٓب ٯبب كضع طرؼ  (7)لو قيًطعى طرؼ الكٌف، أك القدـ (6)((آّموع))، كُب (5)األصابع خبلفو

 (8)صلى ُب مسجد بِب األشهل»: ز سَبىا؛ ألنو الباقي؛ لفوات ٧بل الفرض، كإ٭با جا
 .(11)ركاه ابن ماجة «عليو يقيو ا٢بصباء (12)كساء ملفع بو يضع ]يديو[  (9)كعليو/
كٓب ٯبب اإلٲباء ّٔا عند العجز كا١ببهة؛ ألف معظم السجود كغاية ا٣بضوع إ٭با ىو   

 .(10)با١ببهة ال غّب
  

 
 

                                                 

 .كا٤بثبت ـ بقية النسخ.((القدـ))ُب األصل ((قدميو))قولو  (. ُ)
 ساقط من األصل كا٤بثبت من بقية النسخ. ((إنو ))قولو  (. ِ)
 . ((كضع على))ُب األصل   ((على كضع ))قولو  (. ّ)
 ساقط من األصل كا٤بثبت من بقية النسخ . ((الشيخْب ))قولو  (. ْ)
 .(ِْٖ/ ّ) :آّموع شرح ا٤بهذبك  ،(ُِٓ/ ُ): العزيز شرح الوجيز ينظر: (. ٓ)
  .(ِْٗ/ ّ) :( آّموع شرح ا٤بهذبٔ)
 خْب  ػػػػ إٔب ػػػ أك القدـ ( ساقط من )ـ( .من قولو ) كجب ، لكن قضية قوؿ الشي (. ٕ)
بفتح األلف كسكوف الشْب ا٤بعجمة كفتح ا٥باء كُب آخرىا البلـ، ىذه النسبة األشهل كاألشهلي: ( ٖ)

أسلم منهم ٝباعة كثّب، من ٝبلتهم أسيد بن حضّب بن ، من األنصار فخذ ٔب بُب عبد األشهلإ
 .(ِٖٕ/ ُ) :معايناألنساب للس .٠باؾ بن عبد األشهل األشهلي

 /أ من نسخة )ـ(.ُِٔهناية لوح ((كعليو))قولو ( ٗ)
 ساقط من األصل كا٤بثبت من بقية النسخ . ((يديو ))قولو  (. َُ)
. باب السجود على الثياب ُب ا٢بر كالربد (َُُّ) (ُْٓ/ ِ)و: سننركاه ابن ماجة ُب  (. ُُ)

  .(ُٕ/ ِ) :ر السبيلإركاء الغليل ُب ٚبريج أحاديث مناكضعفو األلباين ُب 
  .(ِّّ/ ُ) :الغرر البهيةك  ،(َُٔ/ ُ) :أسُب ا٤بطالبينظر:  (. ُِ)
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خبلفان لبعضهم أف األٍصًليػىٍْبً يكفي بعض كمن لو كفاف فالذم يظهر أخذا ٩با مرَّ 
كضع جزء من كل منهما، فإف عرؼ الزائد ٓب يكف كضع شيء  (1)أحدٮبا، كا٤بٍشتىبهىٍْبً ٯبب

ِإْف ( ليسجد عليو )ِوَساَدةٍ ) ( ٫بوَوَجَب َوْضعُ ( عن كضع جبهتو على األرض )َوِلَعْجزٍ منو. )
( ٲبكنو عليو بتلك ا٥بيئة َوِإلَّ ئة التنكيس )أم : إف أمكنو السجود عليو ّٔي (0) (تَػَنكَّسَ 

( لو كضعو، كال ٯبب إذ ال ٰبصل بو مقصود السجود، كىو التنكيس، كما ُب نُِدبَ )
 ]/إٔٓ[من الوجوب مطلقا ضعيف، كإ٭با كجب االعتماد ا٤بتوقف عليو  (3)((الشرح الصغّب))

 .(4)السجود مع الوضع، فبل فائدة فيوالقياـ؛ ألنو معو يأٌب ّٔيئة القياـ، كىناء ال يأٌب ّٔيئة 
 .(5)من زيادتو ((ندب))كقولو:    
نَػُهَما  (6)ُجُلوسٌ ) الثامن:( وَ )   ، كلو ((مرتْب))( أم: السجدتْب ا٤بفهومتْب من قولو: بَػيػْ

 .(7)ُب نفل نظّب ما مىرَّ 
ا١بلوس؛ ٤با ُب ( من الركوع، كاالعتداؿ، كالسجود، ك الطَُّمْأنِيَنُة ِفي ُكل  ) التاسع:( وَ ) 

فإذا رفعت رأسك ػػػ أم من الركوع ػػػ فأقم صلبك »خرب ا٤بسيء صبلتو عند ابن حباف كغّبه 

                                                 

 ساقط من )ـ( . ((ٯبب ))قولو  (. ُ)
 كقع بو طمس ُب )ظ( .((إف تنكس))قولو (. ِ)
النجم (، ك َُٖ/ُينظر النقل عن الشرح الصغّب ُب :كفاية األخيار ُب حل غاية االختصار: )( ّ)

 (.ُْٖ/ِ: )الوىاج
 ساقط من )ح( . ((فيو ))قولو  (. ْ)
 (.ْٗ(، كاإلرشاد )ص:ُِٔينظر: ا٢باكم الصغّب للقزكيِب )ص:(. ٓ)
(، كإخبلص الناكم: ْٗينظر: اإلشاد )ص:  ((ُب بعض نسخ اإلرشاد ))القعود ((جلوس))قولو ( ٔ)

(ُ/ُّٖ.) 
  .(ُِٓ/ ِ) النجم الوىاج (ِٖمنهاج الطالبْب كعمدة ا٤بفتْب )ص: ينظر:  (. ٕ)
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ٍب ارفع حٌب تطمئن » ، كعند ابن ماجة بعد الركوع:(1)«حٌب ترجع العظاـ إٔب مفاصلها
 .(3)«ٍب اجلس حٌب تطمئن جالسا»، كُب بعض ركايات الصحيحْب (0)«قائما
أعضائو ٕبيث ينفصل ما انتقل إليو عما انتقل عنو، فبل يكفي  (4)قركضابطها أف تست 

  .(5)عنها زيادة ا٥بول ُب الركوع مثبل
ـُ َصاِرؼٍ األركاف ) (6)( لكل من/وُشِرطَ ) ( للفعل، أك القوؿ عن الركن إٔب غّبه، كإف َعَد

/ ت ما ٓب نية الصبلة ا٤بستصحبة حكما، كإف عزب (7)ٓب يشَبط قصد الركن لدخولو ُب عمـو
الركوع أك السجود ، كال برفعو غّب  (8)يوجد ما يصرفها، فيجب أف ال يقصد ّٔويو عن

، أك (ٗ)االعتداؿ، أك ا١بلوس، فلو ىول لسجود تبلكة ٍب بدالو أف ٯبعلو ركوعان، أك رفع منو
، (11)/(12)من السجود فزعان من شيء ٓب يكف ذلك عن ركوعو، ]كسجوده[ ]/بٕٓ[

                                                 

ذكر البياف بأف فرض ا٤برء ُب صبلتو قراءة (، ُٕٖٕ) (ٖٖ/ ٓ) و:صحيحُب ابن حباف ركاه  (. ُ)
حسنو  ك .فاٙبة الكتاب ُب كل ركعة من صبلتو ال أف قراءتو إياىا ُب ركعة كاحدة ٘بزئو عن باقي صبلتو

 .(َُِ/ ُ) :صحيح ا١بامع الصغّب كزيادتواأللباين ُب 
 ، كصححو األرنؤكط ُب تعليقو.باب إٛباـ الصبلة (ََُٔ) (ُٗٔ/ ِ) و:سننُب جو ابن ماركاه (. ِ)
ينظر:  «ٍب ارفع حٌب تطمئن جالسا»ٓب أعثر عليو ُب الصحيحْب ّٔذا اللفظ، كالذم فيهما: (. ّ)

الذم ال يتم ركوعو  باب أمر النيب كتاب الصبلة،  (ّٕٗ) (ُٖٓ/ ُ) :صحيح البخارم
باب: اقرأ ما تيسر معك من كتاب الصبلة، ( ّٕٗ( )ِٕٗ/ ُ) :صحيح مسلم. ك باإلعادة

باب صبلة من ال يقيم (، ٖٔٓ) (ُِْ/ ِ)و: سننُب داكد  بوأكقد ركاه ّٔذا اللفظ  .القرآف
  .(ْ/ ْ): صحيح أيب داكد. كصححو األلباين ُب صلبو ُب الركوع كالسجود

 .((تقر))ُب )ح(  ((تستقر))قولو  (. ْ)
  .(َْٗ/ ّوع شرح ا٤بهذب )آّمينظر:  (. ٓ)
 /أ من )ظ(.ٔٗهناية لوح  ((من))قولو ( ٔ)
 /ب من )ح(. َُْهناية لوح  ((عمـو))قولو  (ٕ)
 .((ُب )ـ( ))غّب ((عن))قولو  (. ٖ)
 .((ُب )ـ( ))عنو ((منو))قولو  (. ٗ)
 ساقط من األصل كا٤بثبت من بقية النسخ. ((كسجوده ))قولو  (. َُ)
 /ب من نسخة )ـ(.ُِٔهناية لوح ((كسجوده))قولو ( ُُ)
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لوجود الصارؼ، فيجب العود إٔب القياـ ليهوم منو إٔب الركوع، أك كاعتدالو، كجلوسو؛ 
 السجود لّبتفع منو.

كلو ركع إمامو فظن أنو يسجد للتبلكة، فهول لذلك فرآه ٓب يسجد فوقف عن  
: (0)، كقاؿ شيخنا(1)السجود، حسب لو ىذا عن الركوع، كاغتفر لو للمتابعة، قالو الزركشي

 يركع، ككبلمهم إليو أميل.األقرب أنو يعود للقياـ ٍب 
كلو أراد أف يركع، أك يسجد فسقط كجب أف يقـو ٍب يركع، أك يسجد، كبو كاآلٌب ُب  

خبلؼ األكٔب؛ ألنو يوىم إخراج ىذه؛  ((عدـ))بعد  ((قصد)) (3)ا٤بًب يعلم أف تقدير الشارح:
قصده صارؼ، كإ٭با السقوط نفسو صارؼ، فالشرط عدمو ال عدـ  (4)إذ ليس فيها ]قصد[

 فحسب.
، لكنو يعيد، فاألكجو (5)كلو ركع بنية النفل أجزأه عن الفرض على ما ٕبثو الزركشي 

 خبلفو بل بطبلف الصبلة.
كلو سقط عن ركوعو من قياـ قبل الطمأنينة عاد إليو، كاطمأف ٍب اعتدؿ، أك بعدىا  

 هنض معتدال ٍب سجد.
( لوجهو بقيد زاده َفَمْن َسَقطَ غّبه )كعلم ٩با تقرر أنو يشَبط أالَّ يقصد ّٔويو للسجود  

(، ٍب إف  لَِيْسُجدَ ( إليو )َعادَ ) ]/أٖٓ[للسجود بل من االعتداؿ  (6)(َل ِمْن َىِوى  بقولو: )
 (7)كاف سقط بعد الطمأنينة عاد ٍب سجد، أك قبلها عاد كاطمئن ٍب سجد.

 

                                                 

 (.َُِينظر: خادـ الرافعي كالركضة )ص: (. ُ)
 (.ُٕٓ/ُينظر: أسُب ا٤بطالب: )(. ِ)
 أ(.َُٔ/ؿُينظر: شرح اإلرشاد للجوجرم: )(. ّ)
 كا٤بثبت من )ظ( ك )ح(. ((فقد))ساقط من األصل ، كُب )ـ(  ((قصد))قولو  (. ْ)
 (.َُِينظر: خادـ الرافعي كالركضة )ص: (. ٓ)
 (. ْٗ(، كاإلرشاد )ص:ُُٔينظر: ا٢باكم الصغّب )ص: (ٔ)
 (.ُّٗ/ُينظر: إخبلص الناكم ) (. ٕ)
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قوط ٓب يصرفو عن ما لو ىول ليسجد فسقط، فإنو ال يضر؛ ألف الس (1)كخرج ٗبا ]زاده[ 
 مقصوده.

نعم إف سقط على جبهتو فقصد االعتماد عليها، أك ١بنبو فانقلب بنية االستقامة فقط  
ٓب ٯبزيو السجود فيها؛ لوجود الصارؼ، فيعيده لكن بعد ا١بلوس ُب الثانية، كال يقم، فإف 

، (0)، أك بنيتوقاـ عامدان عا٤بان بطلت صبلتو، أما إذا انقلب بنية السجود، أك ال بنية شيءو 
كنية االستقامة فيجزيو على ا٤بنقوؿ، حٌب ُب األخّبة، خبلفان البن العماد، كإ٭با ٓب تنعقد 
صبلة من قصد بتكبّبة اإلحراـ االفتتاح، كا٥بول؛ ألنو يغتفر ُب الدكاـ ما ال يغتفر ُب 

فبل ٱبرجو عنها  األصل بقاؤه فيها، (3)االبتداء؛ كألف األصل ٍبَّ عدـ دخولو ُب الصبلة، كىنا
، كلو ٞبد لعطاس، أك تذكر نعمة ٍب (4)عدـ قصد الركن، كال تشريكو مع غّبه ُب القصد/

 .(5)أراد أف يكمل عليها بقية الفاٙبة ٓب ٯبز
( أم: ا٤بأٌب بو آخر كل صبلة؛ ليشمل تشهد ٫بو الػتََّشهُُّد اأَلِخيرُ ) العاشر:( وَ )

( أم: سبلـ عليك أيها النيب كرٞبة اهلل كبركاتو،  ال التَِّحيَّاُت هللِ ) ]/بٖٓ[الصبح، كأقلو 
سبلـ علينا، كعلى عباد اهلل الصا٢بْب، أشهد أف ال إلو إال اهلل، كأف ٧بمدان رسوؿ اهلل، أك 

 .(6)عبده كرسولو
 
  

                                                 

 كا٤بثبت من بقية النسخ  . ((رأه))ُب األصل  ((زاده))قولو (. ُ)
 ساقط من )ـ( . ((أك ال بنية شيءو ،أك بنيتو))قولو  (. ِ)
 .((ُب )ـ( ))كىذا ((كىنا))قولو  (. ّ)
 /أ من نسخة )ـ(.ُّٔهناية لوح ((لقصدا))قولو ( ْ)
 .(ُّّ/ ُ) الغرر البهيةينظر:  (. ٓ)
 . (ْٗٓ/ ّ) :آّموعك (، ّٓٓ/ ُ): العزيز شرح الوجيزينظر:  (.ٔ)
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أخذان من قوؿ -، كظاىره (0)؛ لثبوتو ُب ركاية(1)( كما ذكرهَوَجاَز تَػْنِكيُر َساَلَمْيوِ )
أفَّ حذؼ التنوين ىنا ال يضر؛ ألنو ٢بن ُب الوارد، كال  -كاإلعراب ا٤بخل(4)اآلٌب (3)((األنوار))

 يغّب ا٤بعُب.
 (6) ، لكن بلفظ، ك(5)( كما ذكرناه أيضان؛ لثبوتو ُب مسلمَحْذُؼ َأْشَهُد الثَّاِني( جاز )وَ ) 

تبعا  (7)أف ٧بمدان عبده كرسولو، فبل يكفي كأف ٧بمدا رسولو كما اقتضاه كبلمو كأصلو
 كىو ا٤بعتمد. (12)، كغّبه(9)((آّموع))، كصرح بو ُب (ٖ)للرافعي

 

                                                 

 .((ذكرناه))ُب )ـ(  ((ذكره ))قولو  (. ُ)
ا يعلمنا التشهد كما يعلمن قاؿ: كاف رسوؿ اهلل عند الَبمذم  ابن عباسيشّب إٔب حديث  (. ِ)

التحيات ا٤بباركات، الصلوات الطيبات هلل، سبلـ عليك أيها النيب كرٞبة »القرآف، فكاف يقوؿ: 
اهلل كبركاتو، سبلـ علينا كعلى عباد اهلل الصا٢بْب، أشهد أف ال إلو إال اهلل، كأشهد أف ٧بمدا 

 . كصححو األلباين ُبباب ما جاء ُب التشهد (َِٗ) (ّٖ/ ِ): سنن الَبمذم. «رسوؿ اهلل
  .(َِٗ/ ُ) :صحيح كضعيف سنن الَبمذم

 . ((اإلسعاد))ُب )ـ(  ((األنوار))قولو  (. ّ)
 (.ُّْ/ُينظر: األنوار ألعماؿ األبرار لؤلردبيلي: ) (. ْ)
ٓب أعثر على ذلك ُب صحيح مسلم، لكنو ُب صحيح ابن حباف من حديث ابن عباس بلفظ:  (. ٓ)

السبلـ عليك أيها النيب كرٞبة اهلل كبركاتو سبلـ علينا التحيات ا٤بباركات الصلوات الطيبات هلل »
 :صحيح ابن حباف .«كعلى عباد اهلل الصا٢بْب أشهد أف ال إلو إال اهلل كأف ٧بمدا رسوؿ اهلل

. كصححو األلباين ذكر اإلباحة للمرء أف يتشهد ُب صبلتو بغّب ما كصفنا( ُِٓٗ) (ِِٖ/ٓ)
  .(ّٖٓ/ ِسلسلة األحاديث الصحيحة )ُب 

 .ُب )ظ( ((أشهد))قولو ىنا زيادة  (. ٔ)
 (.ُِٔا٢باكم الصغّب )ص:  (. ٕ)
  .(ّٓٓ/ ُ): العزيز شرح الوجيز (. ٖ)
 . (ْٗٓ/ ّ) :( آّموع شرح ا٤بهذبٗ)
  .(ِّٓ/ ِ) :البياف ُب مذىب اإلماـ الشافعيينظر:  (. َُ)
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من أنو يكفي ضعيف كإف صوبو األذرعي، كأطاؿ ُب االنتصار  (1)((الركضة))كما كقع ُب  
 لو، كال بد من ذكر الواك الفاصلة بْب الشهادتْب.

سو ُب كأف ٧بمدا رسولو قاؿ الزركشي: كلو عرب بالرسوؿ بدؿ النيب ُب أيها النيب، أك عك 
، كيؤيد ذلك قوؿ (0)ٓب يكف، كقياسو أف أٞبد بدؿ ٧بمد ال يكفي، خبلفا ٤بن نظر فيو

: يتعْب لفظ أشهد فبل يكفي أعلم، كمر أنو ٘بب مواآلتو كالفاٙبة، كمن ٍب قاؿ (3)((آّموع))
ل، كا٤بواالة، كشرطو رعاية ا٢بركؼ، كالتشديدات، كاإلعراب ا٤بخ] /أٗٓ[ (5)/(4)ُب األنوار

كاأللفاظ ا٤بخصوصة، كإ٠باع النفس كالفاٙبة، ]كيؤيده إفتاء الرافعي بأف من خفف تشديد 
 .(6)التحيات بطلت صبلتو[

 كالتحية: ما ٰبٓب بو من سبلـ كغّبه، أم: أنو تعأب مالك ١بميع ٙبيات ا٣بلق. 
اهلل، كحقوؽ العباد، كالسبلـ: التسليم، أك السبلمة، كالصاّب القائم ٗبا عليو من حقوؽ  

 كخرج باألخّب التشهد األكؿ، فإنو سنة كما يأٌب. 
 
 
 
 
 
 

                                                 

  .(ِْٔ/ ُ) :ركضة الطالبْب( ُ)
 .(ُٓٔ/ ُ) أسُب ا٤بطالبينظر: (. ِ)
 .(ْٗٓ/ ّ) :( آّموع شرح ا٤بهذبّ)
 (. ُّْ/ُينظر: األنوار ألعماؿ األبرار لؤلردبيلي: )( ْ)
 /أ من )ح(. َُٓهناية لوح  ((األنوار))قولو  (ٓ)
 ساقط من األصل. ((كيؤيده إفتاء  ػػػ إٔب ػػػ بطلت صبلتو))من قولو  (. ٔ)
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  (1)كالتصريح بقولو: كجاز اْب ا٤بفيد ألف التعريف كذكر أشهد الثاين، أفضل من زيادتو.
 .(0)( للتشهد األخّباْلُقُعودُ : ) الحادي عشر( وَ )
أم : ُب التشهد األخّب كذا قاؿ،  (3)(يوِ فِ  الصَّاَلُة َعَلى النَِّبيِّ : ) الثاني عشر( وَ ) 

 .(5)للقعود؛  ليفيد أنو ركن فيها أيضا (4)كاألكٔب رجوع الضمّب/
كنا نقوؿ قبل أف يفرض علينا »: (6)كاألصل ُب كجوب التشهد ما صح عن ابن مسعود 

 السبلـ على جربيل، السبلـ على ميكائيل، السبلـ, (7)التشهد: السبلـ على اهلل قبل عباده
: ال تقولوا السبلـ على اهلل فإف اهلل ىو السبلـ، كلكن قولوا التحيات على فبلف، فقاؿ 

. ]كليس ُب عدـ تعليمهم الصبلة (9)فالتعبّب بالفرض، كاألمر، ظاىراف ُب الوجوب (8)«هلل اْب
 .(12)ىنا تأخّب بياف عن كقت ا٢باجة؛ الحتماؿ أف فرضها متأخر عن ذلك[

                                                 

 (. ْٗ(، كاإلرشاد )ص:ُِٔينظر: ا٢باكم الصغّب )ص: (ُ)
التدريب ُب الفقو  (َّٓ/ ّفتح العزيز ) (ُِٖ/ ِهناية ا٤بطلب ُب دراية ا٤بذىب )ينظر:  (ِ)

 . (َِٖ/ ُالشافعي )
:ينظر (. 3)

 
(ٗٗاللباب ُب الفقو الشافعي )ص: 

 
(ّّ)ص:  والتنبي

 
  .(َُْ/ ُأسُب ا٤بطالب )

 /ب من نسخة )ـ(.ُّٔهناية لوح ((الضمّب))قولو ( ْ)
 .((كأكٔب منهما بعده ٤با يأٌب ُب الَبتيب))زيادة  ُب بقية النسخ (. ٓ)
عبد اهلل بن مسعود أبوعبد الرٞبن ا٥بذٕب اإلماـ ا٢برب فقيو األمة كاف من السابقْب األكلْب ىو: (. ٔ)

 (.ُٖٗ/ْ) :(، كاإلصابةٕٖٗ/ّ) :.  ينظر: االستيعابق(ِّت: )شهد بدرا كىاجر ا٥بجرتْب  
 من )ـ( .ساقط  ((قبل عباده))قولو  (. ٕ)
صحيح . كصححو األلباين ُب كيف التشهد األكؿ(،  ُُٖٔ) (َِْ/ ِ) و:سننركاه النسائي ُب  (.ٖ)

  .(ُّّ/ ّ) :كضعيف سنن النسائي
األمر ٦بردا من القرائن يقتضي الوجوب عند كثّب من األصوليْب، كفيو أقواؿ أخرل. ينظر:   (. ٗ)

 .(ِٕ/ُسي )أصوؿ السرخ ، ك(ِٔالتبصرة ُب أصوؿ الفقو )ص: 
نو ٰبتمل معُب التقدير، كالتقدير قد يل للوجوب، كقيل ال يفيد الوجوب ُب اللغة؛ ألفقالفرض،  أما

  .(ُْٓ/ ُ) :ال مشاحة ُب االصطبلح، البحر احمليط ُب أصوؿ الفقوك  ،يكوف ُب ا٤بندكب
 بقيت النسخ. من قولو ) كليس ػػػػ إٔب ػػػػ متأخر عن ذلك( ساقط من األصل ، كا٤بثبت من (. َُ)
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قاؿ أئمتنا: كقد  (1)چچ  چ  چ قولو تعأب:   ]/بٗٓ[كُب كجوب الصبلة عليو 
أٝبع العلماء على أهنا ال ٘بب ُب غّب الصبلة، فتعْب كجؤّا فيها، كالقائل بوجؤّا مرة ُب 

 .(0)غّبىا ٧بجوج بإٝباع من قبلو
 تسليم (6)، كعلى(5)، كٝبع من أئمة ا٤بذاىب الثبلثة(4)( 3)]كفيو نظر فقد قاؿ بو ا٢ٍبًليًميُّ  

أف نصلي  (8)أمرنا اهلل تعأب»، كصح: (7)صحتو فبل مانع من كجؤّا خارجها، كفيها لدليلْب[
عليك، فكيف نصلي عليك إذا ٫بن صلينا عليك ُب صبلتنا؟، فقاؿ: قولوا اللهم صل على 

 .(12)«اْب.. (9)٧بمد، كعلى آؿ ٧بمد كما صليت على إبراىيم، كعلى آؿ إبراىيم
                                                 

 (.ٔٓ)األحزاب: سورة  (.ُ)
 .(ُّٕ/ ِ) :ا٢باكم الكبّبينظر:  (. ِ)
بكر القفاؿ  ، أخذ عن أيبا٢بليمي البخارم ،ا٢بسْب بن ا٢بسن بن ٧بمد بن حليمىو:  (.ّ)

طبقات الشافعية البن ق. ينظر: َّْ، توُبلو مصنفات مفيدة ينقل منها البيهقي كثّبا، كاألكدين
 .(ُٖٕ/ ُ) :قاضى شهبة

 . (ُّْ/ ِ) ُب شعب اإلٲباف: ا٤بنهاجينظر : (. ْ)
 كاختلفوا ُب كجؤّا على عدة أقواؿ:كيتأكد ذلك عند ذكره،  تسن الصبلة عند ذكر النيب (. ٓ)

 كىو قوؿ ُب ا٤بذاىب األربعة.القوا األكؿ: كاجبة ُب العمر مرة كاحدة، 
 .قوؿ الشافعية كبعض ا٤بالكية كىو القوؿ الثاين: كاجبة ُب الصبلة ُب التشهد األخّب:
 .القوؿ الثالث: كاجب اإلكثار منها من غّب ٙبديد

  .طحاكمال القوؿ الرابع: كاجبة عند ٠باع ذكر النيب من غّبه أك ذكره بنفسو، نقل ذلك عن
 :كا٢باكم الكبّب، (ِّٗ/ ُّ) :الذخّبة للقراُب، ك (ُِّ/ ُ) :بدائع الصنائع ُب ترتيب الشرائعينظر: 

 .(َٖ/ ِ) :اإلنصاؼ ُب معرفة الراجح من ا٣ببلؼ للمرداكم، ك (ُّٕ/ ِ)

 .((كمع))ُب )ح(  ((كعلى))قولو  (. ٔ)
 ساقط من األصل . كا٤بثبت من بقيت النسخ. ((كفيو نظر  ػػػػ إٔب ػػػ كفيها لدليلْب))من قولو  (. ٕ)
 ساقط من )ح( ك)ظ(ك)ـ(. ((تعأب ))قولو  (. ٖ)
 ساقط من )ح( ك)ـ( ك)ظ( . ((كعلى آؿ إبراىيم))قولو  (. ٗ)
بعد  باب الصبلة على النيب  الصبلة، ك (َْٓ()َّٓ/ ُ)و: صحيحركاه مسلم ُب (. َُ)

 .التشهد

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%8A
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 عليو ىنا، كفيما يأٌب باإلٝباع، فبقي كجؤّا.  خرج الزائد على الصبلة 
، ليصل على النيب (1)إذا صلى أحدكم فليبدأ ٕبمد ربو، كالثناء عليو، ك»كصح:  

فليبدأ با٢بمد هلل، كالثناء عليو ٍب »، ]كُب ركاية صحيحة أيضان: (3)«ٗبا شاء (0)كليدع بعد
الصبلة ذات األركاف بدليل ركاية البغوم  ، كا٤براد(5()4)«ٍب ليدع ٗبا شاء ليصلّْ على النيب 

، كتقدير (6)«إذا صليت فقعدت فاٞبد اهلل ٗبا ىو أىلو كصٌل عليَّ ٍب ادعو»ُب مصابيحو: 
 ففرغت قبل فقعدت ال دليل عليو. 

 .(8)«ال تكوف صبلة إال بتشهد، كقراءة، كصبلة عليَّ »: (7)كصٌح أيضان 
 الرجل ُب الصبلة ٍب يصلي على النيب يتشهد »كصح أيضان عن ابن مسعود مرفوعان: 

، فتأمل قولو ٍب يصلي الداؿ على كجؤّا، ك٧بلها، كركل الشافعي ُب (9)«ٍب يدعو لنفسو بعد

                                                 

 .((ٍب))ُب )ظ( ك)ح(  ((ك))قولو  (. ُ)
 ساقط من )ح( ك)ظ(. ((بعد))قولو  (. ِ)
حديث أنس بلفظ: )فليبدأ بتحميد...(.  (َْٖ) (ّْٓ/ ُ) :ا٤بستدرؾركاه ا٢باكم ُب  (.ّ)

 كصححو ككافقو الذىيب.
 ".ىذا حديث حسن صحيح( كقاؿ: "ّْٕٕ) (ُٕٓ/ ٓ) :سنن الَبمذم (. ْ)
 )ظ(. ٗبا شاء(( ساقط من -من قولو: ))كُب ركاية صحيحة  (. ٓ)
  .(ِّٗ/ُ) :مشكاة ا٤بصابيحكصححو التربيزم ُب  .(ّّٓ/ ُ) :(.مصابيح السنةٔ)

 كرر ُب)ـ(.  ((ال دليل عليو كصح أيضا))قولو  (. ٕ)
كجوده،  (ُْٔ/ ُُ): فتح البارمٓب أقف عليو ّٔذا اللفظ، لكن ذكر ٫بوه ا٢بافظ ابن حجر ُب (. ٖ)

ال تكوف صبلة إال بقراءة )) :عمر بسند جيد قاؿكأخرج العمرم ُب عمل يـو كليلة عن بن  قاؿ:
 . ((كتشهد كصبلة علي

يتشهد الرجل، ٍب »( بلفظ: َٗٗ) (َُْ/ ُ): ا٤بستدرؾ على الصحيحْبركاه ا٢باكم ُب  (. ٗ)
 . كقد صححو كسكت على تصحيحو الذىيب.«، ٍب يدعو لنفسويصلي على النيب 
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اللهم صل على ٧بمد، كعلى آؿ »الصبلة:  (0)يقوؿ ُب/ كاف  (1)األْـّ عن كعب بن عجرة
 .(4)فيها، كىو ظاىر [ ، كظاىره كجؤّا عليو (3)اْب«٧بمد
 كٓب يثبت أنو تركها فيو. (6)«فعلها ُب تشهده األخّب أنو » (5)ركل أبو عوانةك  
حيث أكجبها، ]كال سلف لو، كال سنة  (8)من قاؿ شذَّ الشافعي (7)كٗبا تقرر يعلم ]غلط[ 

ٱبالف نصان،  (9)يتبعها، كغلط من سبقو إٔب ٫بو ىذا التشنيع ا٤ببِب على مزيد ٞبٌية؛ ألنو ٓب
فقد دلت  (12)ال قياسان، كال مصلحة راجحة، بل ىو ا٤بتمسك بالعركة الوثقى[كال إٝباعان، ك 

األحاديث لو كما علمت، ككافقو على قولو ٝباعة من الصحابة فمن بعدىم ]كعيمر، كابنو 

                                                 

رم ا٤بدين، أبو ٧بمد، صحايب مشهور، تأخر كعب بن عجرة بن أمية البلوم، األنصاىو:   (.ُ)
إسبلمو، ٍب شهد ا٤بشاىد كلها، مات بعد ا٣بمسْب، كلو نيف كسبعوف سنة، ركل حديثو ا١بماعة. 

  (.ِّْ/ ْ) :، أسد الغابة(ُّٕ/ ِ) :معجم الصحابة: ينظر
 /أ من نسخة )ـ(.ُْٔهناية لوح ((ُب))قولو ( ِ)
  .(َُْ/ ُ) :(. األـ للشافعيّ)
ساقط من األصل.  ((فيها كىو ظاىر كُب ركاية صحيحة أيضان ػػػػ إٔب ػػػػػ كجؤّا عليو ))من قولو (. ْ)

 كا٤بثبت من بقيت النسخ.
يعقوب بن إسحاؽ بن إبراىيم بن يزيد، النيسابورم األصل، أبو عوانة األسفراييِب، صاحب  (.ٓ)

 أعبلـ النببلء: سّبينظر: ىػ(. ُّٔ) ا٤بسند الصحيح، اإلماـ ا٢بافظ الكبّب، ا١بوَّاؿ، توُب سنة
  (.ّّٗ/ٔ) :كفيات األعيافك (، ُْٕ/ُْ)
بعد السبلـ عليو  باب إٯباب الصبلة على النيب  :(ِٓٓ/ ُ)و مستخرجو عوانة ُب بوب أب (.ٔ)

. ٍب ساؽ أحاديث ُب الباب تتعلق بالصبلة على النيب كعلى عباد اهلل الصا٢بْب ُب التشهد كثوابو
ست نصا ُب الصبلة عليو بعد التشهد.  ، لكنها لي 

 كا٤بثبت من بقيت النسخ. ((الرد على))ُب األصل  ((غلط))قولو  (. ٕ)
  .(ُِْ/ِ): الشفا بتعريف حقوؽ ا٤بصطفىالقائل ىو القاضي عياض. ينظر:  (. ٖ)
 .((ال))ُب )ح(  ((ٓب))قولو  (. ٗ)
سقط من األصل كا٤بثبت من  ((ة الوثقىىو ا٤بستمسك بالعرك  -إٔب-كال سلف لو ))من قولو  (. َُ)

 بقية النسخ.
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، ككمحمد (0)، من الصحابة(1)عبداهلل، كابن مسعود، كأيب سعيد ا٣بدرم، كجابر بن عبداهلل
 . (7)، من التابعْب(6)، كمقاتل(5)، كالباقر(4)كالشعيب ،(3)بن كعب القرظي

 
 

                                                 

جابر بن عبد اهلل بن عمرك بن حراـ األنصارم ٍب السَّلىمي، صحايب جليل ىو كأبوه، ككاف ىو:  (. ُ)
 :، كقد كيفَّ بصره ُب آخر عمره. ينظر: االستيعاب(ىػْٕ) ت:، أحد ا٤بكثرين عن النيب 

(ُ/َِٗ). 
 .(ُٓٔ/ ُُ) :فتح البارم البن حجر، ك (ُّٕ/ ِ) :كبّبا٢باكم الينظر: ينظر:  (. ِ)
، أخذ أبو ٞبزة، من عباد أىل ا٤بدينة كعلمائهم بالقرآف ،٧بمد بن كعب بن سليم القرظىىو: (. ّ)

 :كالكاشف (،ُِٖ/ِ) :تقريب التهذيب ينظر:ىػ. َُِثقة حجة مات سنة  عن كثّب من الصحابة،
(ِ/ُِّ.)  

عبد بن ذم كبار من اليمن، اإلماـ، عبلمة العصر، أبو عمرك  عامر بن شراحيل بنىو: (. ْ)
(، كسّب أعبلـ ِٗٓ/ٔ) :. ينظر: الطبقات الكربل البن سعدق(ٔٗت: )ا٥بمداين، ٍب الشعيب. 

 (. ِْٗ/ْ) :النببلء
٧بمد بن علي زين العابدين ابن ا٢بسْب بن علي بن أيب طالب ا٥بامشي، أبو جعفر الباقر. ىو: (. ٓ)

ـي أبو حنيفة  أحد علماء كعقبلء أىل البيت، ركل عن أبيو، كركل عنو ابنو جعفر، كلقيو اإلما
ث معو عن بعض ا٤بسائل  :هتذيب األ٠باء كاللغاتينظر: ىػ. ُُْتوُب سنة ، با٤بدينة ا٤بنورة، كٕبى

 .(ٕٔ/ ْ) :الواُب بالوفياتك  ،(ٕٖ/ ُ)
قاؿ عنو ابن حجر:  ،نزيل مرك ،لخيمقاتل بن سليماف بن بشر ا٣براساين أبو ا٢بسن البىو: (. ٔ)

"كذبوه كىجركه كرمي بالتجسيم" كقاؿ ابن حباف: "كاف يأخذ عن اليهود كالنصارل من علم 
مات  ،ككاف يكذب مع ذلك ُب ا٢بديث ،ككاف يشبو الرب با٤بخلوقْب ،القرآف الذم يوافق كبتهم

  (.ِِٕ/ِ) :، كتقريب التهذيب(ُْ/ّ) :نظر كتاب آّركحْب. يىػَُٓسنة 
 .(ُٓٔ/ ُُ) :فتح البارم البن حجر، ك (ُّٕ/ ِ) :ا٢باكم الكبّبينظر: ينظر: ينظر:  (. ٕ)
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من  (5)( 4)، كاعتمده ابن ا٤بوَّاز(3)، كقوؿ ٤بالك(0)( 1)أٞبد األخّب، كإسحاؽ كىو قوؿ
 . (9)((سراج ا٤بريدين))ُب  (8)، كابن العريب(7)ُب ٨بتصره (6)أصحابو، كصححو ابن ا٢باجب

 
 

                                                 

إسحاؽ بن إبراىيم بن ٨بلد ا٢بنظلي أبو ٧بمد بن راىويو ا٤بركزم، ثقة حافظ ٦بتهد قرين ىو: (. ُ)
 ،كمسلم ركل عنو البخارم، ك ركل عن ابن عيينة٠بع من ابن ا٤ببارؾ كالفضيل ك أٞبد بن حنبل، 

 (.ّٖٓ/ُُ. ينظر: سّب أعبلـ النببلء: )قِّٖ ت:
  .(َٖ/ ِ) :اإلنصاؼ ُب معرفة الراجح من ا٣ببلؼ للمرداكمينظر:  (. ِ)
 .(ِّٗ/ ُّ) :الذخّبة للقراُبينظر:  (. ّ)
أبو عبد اهلل ٧بمد بن إبراىيم بن زياد اإلسكندرل بن ا٤بوَّاز ا٤بالكى، تتلمذ على ٧بمد بن ىو: (. ْ)

 ُِٖىػ، كقيل: سنة  ِٗٔكم كغّبه، كاف لو فضل كبّب َب تبويب فركع الفقو ا٤بالكى، ت ا٢ب
  (.ٖٔ/ ُ) :شجرة النور الزكيةك  (،ُٔٔ/ ِ) :نظر: الديباج البن فرحوفيىػ. 

  .(ِّٔ/ ُْ) :تفسّب القرطيب النقل عنو ُبينظر  (. ٓ)
فقيو مالكي،  ،دين بن ا٢باجبعثماف بن عمر بن أيب بكر بن يونس بن عمرك ٝباؿ الىو:  (. ٔ)

ُب « الشافية»ُب النحو، ك« الكافية»ككاف أبوه حاجبا، فعرؼ بو، لو تصانيف كثّبة منها: 
 (.ِّٓ/ ِ) :، كبغية الوعاة(ٖٔ/ ِ: ): الديباج ا٤بذىبينظر ىػ.(. ْٔٔالصرؼ. كتوُب سنة )

ن ا٢باجب ذلك، كىذا ، ككىم ا٤بؤلف ُب تصحيح ابجامع األمهات٨بتصر ابن ا٢باجب ىو:  (. ٕ)
كالسنن: سورة مع الفاٙبة ُب األكليْب، كالقياـ ٥با، كا١بهر، كاإلسرار، نص كبلمو ُب ا٤بختصر: " 

كالتكبّب، ك٠بع اهلل ٤بن ٞبده، كا١بلوس األكؿ، كتشهده، كالزائد على قدر االعتداؿ، كالتسليم من 
 .(ّٗمهات )ص: جامع األ ."على األصح الثاين، كتشهده، كالصبلة على ٧بمد 

أبو بكر ٧بمد بن عبد اهلل ا٤بعافرم اإلمشبيلي، ا٤بالكي ا٤بعركؼ بابن العريب، من حفاظ ىو: (. ٖ)
ا٢بديث، صنف كتبا كثّبة ُب ا٢بديث كالفقو كاألصوؿ كالتفسّب، كمنها: العواصم من القواصم، 

(، ُّٔص)لزكية شجرة النور اينظر:  ىػ. ّْٓكعارضة األحوذم شرح سن الَبمذم. توُب سنة 
 (.ُٕٔ/ِ) م:طبقات ا٤بفسرين للداكدك 
 .(ِْٓ/ ُ) :هناية احملتاجينظر النقل عنو ُب  (. ٗ)
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: عدـ كجؤّا (0)( 1)ابن جرير كالطحاكم فهؤالء كلهم يوجبوهنا ُب التشهد، كبو يرد قوؿ
ٓب أر من الصحابة كالتابعْب  (3)فيو إٝباع ا٤بتقدمْب كا٤بتأخرين، بل قاؿ بعض ٧بققي احملدثْب

يرٌد ٗبا ذكر أيضان قوؿ من  (5)، ككذلك/(4)أحدان صرح بعدـ الوجوب إال ما نقل عن النخعي
لعدـ كجؤّا فيها عمل السلف الصاّب  (6)اغٌَب ٗبا مٌر عن ابن جرير كالطحاكم: الدليل/

قبلو، كإٝباعهم عليو، على أنو إف أراد بعملهم عملهم ُب صبلهتم كاف من أقول حججنا؛ 
إذ ٓب يزؿ عمل الناس مستمران قرنان بعد قرف على فعلها ُب آخره، كال ٲبكن إنكار ذلك، أك 

 ٱبالفو من أصحابو إال ابن كٓب (7)إٝباعهم فباطل؛ ٤با علمت من األئمة القائلْب ٗبثل قولو[
األحاديث ا٤بذكورة، أك ٓب تصح عنده كغّبه ٩بن ٓب  (12)، ككأنو ٓب يطلع على(9)(8)ا٤بنذر

 يوجبها. 
                                                 

أبو جعفر أٞبد بن ٧بمد بن سبلمة بن سلمة بن عبد ا٤بلك، األزدم، ا٢بجرم، ا٤بصرم، ىو: (. ُ)
صحاب الطحاكم، ا٢بنفي، صاحب التصانيف، من أىل قرية طحا ٗبصر، إليو انتهت رياسة أ

 (. ُْٖ/ِلشّبازم: )ل . ينظر: طبقات الفقهاء(قُِّ) ت:أيب حنيفة ٗبصر، 
  .(ُُٖ/ ُ) :أحكاـ القرآف للطحاكمينظر:  (. ِ)
 .(ُٓٔ/ ُُ) :فتح البارم البن حجرينظر: (. ّ)
كاف بصّبا بعلم ابن   ،إبراىيم بن يزيد بن األسود النخعي. اإلماـ، ا٢بافظ، فقيو العراؽىو:  (.ْ)

 (. ِٕٗ/ٔق(. ينظر: الطبقات الكربل البن سعد: )ٔٗ، كاسع الركاية، ت: )مسعود
 /أ من )ظ(.ٕٗهناية لوح  ((ككذلك))قولو ( ٓ)
 /ب من )ح(. َُٓهناية لوح  ((الدليل))قولو  (ٔ)
 ساقط من األصل. كا٤بثبت من بقيت النسخ. ((كعمر كابنو  ػػػ إٔب ػػػ ٗبثل قولو))من قولو  (. ٕ)
٧بمد بن إبراىيم بن ا٤بنذر، النيسابورم، اإلماـ ا٢بافظ صنف كتبا معتربة عند أئمة و بكر ىو: أب (. ٖ)

كالتفسّب كغّب ذلك  ،كاإلقناع ،كاإلٝباع ،اإلشراؼ ُب معرفة ا٣ببلؼ، كاألكسط :اإلسبلـ، منها
طبقات ك  ،(ِٖٕ/  ّ) :ينظر: تذكرة ا٢بفاظ (.ىػ ُّٖ)توُب سنة ، ككاف ٦بتهدا ال يقلد أحدا

 . (ُِٔ/ ِ) :شافعية للسبكيال
  .(ُِّ/ ّ) :األكسط ُب السنن كاإلٝباع كاالختبلؼينظر:  (. ٗ)
إال من ٓب يطلع على نسبة ىذا ))ُب )ظ( )ح( ك)ـ(  ((ابن ا٤بنذر ككأنو ٓب يطلع على))قولو:  (. َُ)

 .((القوؿ ٤بن مر كال على
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]كقد عد ذلك من ٧باسن مذىبو، بل قاؿ  بعض احملققْب: لو سلم تفرده بذاؾ لكاف 
ٯبب القعود ُب . كُب القعود لذلك أنو ٧بل ذكر كاجب فوجب كالقياـ، ك (1)حبذا التفرد[

ساىيان فتذكر كجب القعود ليسلم، كأقل الصبلة  (0)]فلو قاـ قبلو]/أ،بَٔ[السبلـ أيضا، 
اهلل عليو كسلم: اللهم صل على ٧بمد، أك صلى اهلل على ٧بمد، أك  (3)على النيب صلى/

على رسولو، أك على النيب دكف أٞبد، كعليو، كيكفي ُب ا٣بطبة كصلى اهلل على الرسوؿ أك 
احي، أك ا٢باشر، أك العاقب، أك البشّب، أك النذير، كقياسو ىنا اإلجزاء إال أف يفرؽ، ا٤ب

االحتياط  (4)كيؤيد الفرؽ قو٥بم ٍب يكفي أٞبد ٖببلفو ىنا، ككأف الفرؽ أف الصبلة ٤بزيد طلب
فيها ٓب يغتفر فيها ما فيو نوع إّٔاـ، كٖببلؼ ا٣بطبة فهي أكسع، كمن ٍب تعْب ىنا صيغة 

الٍبَّ، إذ ٯبزم ٍبَّ، كالصبلة على ٧بمد ال ىنا، كيتجو أنو لو نول الدعاء بقولو  الدعاء
كالصبلة على ٧بمد كفى ىنا أيضان، كال يكفي إبداؿ لفظ الصبلة بالسبلـ، أك الرٞبة قاؿ ُب 

 شركط التشهد.  (6): كشركطها(5)((األنوار))
 
 
 
 
 
 

                                                 

 ثبت من )ظ( ك)ح(.ساقط من األصل كا٤ب ((حبذا التفرد -كقد عد ))من قولو  (. ُ)
 ساقط من )ـ( كا٤بثبت من )ح( ك)ظ( . ((قبلو))قولو  (. ِ)
 /ب من نسخة )ـ(.ّّهناية لوح ((صلى))قولو ( ّ)
 .(( طبلب))ُب )ـ(   ((طلب))قولو  (. ْ)
 (ُّٓ/ُينظر: األنوار ألعماؿ األبرار لؤلردبيلي )( ٓ)
 .((كشرطها))ُب )ح(  ((كشركطها))قولو   (. ٔ)



 

 

 
 

 083  صفة الصالةفصل يف                                                                                          اإلمداد شرح اإلرشاد البن حجر اهليتمي

ـُ )كأقلو  (0)«كٙبليلها التسليم»: السبلـ؛ ٤با صح من قولو  الثالث عشر: (1)(وَ )  السَّاَل
، كيكره عكسو، كأجزاء التأدية معناه، كيشَبط ا٤بواالة بْب قولو: السبلـ (3)؛ لبلتباع(َعَلْيُكمْ 

كعليكم كاحَباز عن زيادة، أك نقص يغّب ا٤بعُب، كإف ييسمع نفسو، كسيأٌب ُب سجود 
ذكر عاد كأجزأه تشهده، فيأٌب بالسبلـ السهو أنو لو قاـ ٣بامسة بعد تشهده ُب الرابعة ٍب ت

حيث اشَبط إعادتو ُب نظّب ذلك؛ ليكوف السبلـ عقب  (4)من غّب إعادتو خبلفان للقاضي
 التشهد الذم ىو ركن.

ـٌ )     (7)خبلفان للحاكم (6)بالتنكّب، فبل ٯبزئ كما صححو النوكم (5)عليكم (َل َساَل
، ، كإ٭با أجزأ ُب التشهد؛ لوركده (8)كالرافعي فيو، كالتنوين ال يقـو مقاـ أؿ ُب العمـو

 . (9)كالتعريف كغّبه
                                                 

 ساقط من )ظ( . ((ك))لو  قو  (. ُ)
باب اإلماـ ٰبدث بعد ما يرفع رأسو من آخر ( ُٖٔ) (ُٕٔ/ ُ)و: سننركاه أبو داككد ُب (. ِ)

  .(َُِ/ ُ) :مشكاة ا٤بصابيح. كحسنو األلباين ُب الركعة
كاف يسلم عن ٲبينو: عبد اهلل بن مسعود قاؿ: إف رسوؿ اهلل يشّب إٔب أحاديث منها: حديث ( ّ)

السبلـ عليكم كرٞبة »حٌب يرل بياض خده األٲبن كعن يساره: « عليكم كرٞبة اهللالسبلـ »
(، باب السبلـ. ٔٗٗ) (ُِٔ/ ُ)و: سننركاه أبو داككد ُب  حٌب يرل بياض خده األيسر.« اهلل

 .(ِٗٗ/ ُ) :مشكاة ا٤بصابيحكصححو األلباين ُب 
 (.ِٖٖ/ِينطر: التعليقة للقاضي حسْب: ) (. ْ)
عدىا ُب نسخة )ح( من ا٤بًب، كلعلو سبق قلم من الناسخ. ينظر: اإلرشاد  ((عليكم))قولو  (. ٓ)

 (.َُْ/ُ(، كإخبلص الناكم: ) ْٗ)ص:
 . (ْٕٔ/ ّ): ( آّموع شرح ا٤بهذبٔ)
 (. ُِٔينظر: ا٢باكم الصغّب )ص:  (. ٕ)
 .(َْٓ/ ُ): العزيز شرح الوجيزينظر:  (. ٖ)
االسم، اؿ ُب أكلو، كالتنوين ُب آخره، كال ٯبتمعاف فيو ٤با تتعاقب اؿ التعريف كالتنوين على (. ٗ)

، كالدكاـ كاالستمرار، كالتنوين يدؿ على التنكّب،  بينهما من التناقض، فأؿ: تفيد التعريف كالعمـو
الغيث ا٥بامع شرح ٝبع (، ك ُٖ/ُكيفيد التجدد كا٢بدكث. ينظر: شرح التسهيل البن مالك )

 .   (َِٖا١بوامع )ص: 
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بطبلف الصبلة بو، كىو متجو خبلفان ٤بن نظر فيو، لكن ينبغي  (1)كقضية كبلـ النوكم
الًسلم عليكم بكسر أكلو؛ ألنو يأٌب ٗبعُب  :(0)تعيينو بغّب ا١باىل ا٤بعذكر، كمثلو لئلسنوم

 بعد إجزاؤه؛ ألنو يأٌب ٗبعناه، كقد نول ذلك.الصلح، نعم إف نول بو السبلـ ٓب ي
كيبطل أيضان تعمد سبلمي، أك سبلـ اهلل عليكم، أك عليك، أك عليكما، كالسبلـ  

 عليك، أك عليكما، ال مع ضمّب الغيبة، ألنو دعاء ال خطاب فيو، كال ٯبزيو. 
عدىا ا٤بشتمل بْب األركاف ا٤بتقدمة كما ذكرناه ُب  (التَّػْرتِيبُ ) الرابع عشر: (وَ ) 

قرف النية بالتكبّب كجعلهما مع القراءة ُب القياـ، كجعل التشهد، كالصبلة كالسبلـ  (3)على/
عدا ذلك، كمنو الصبلة على  ]/أُٔ[ (4)ُب القعود، فالَبتيب عند من أطلقو مراد فيما [

صاب ، كتقدًن االنت(5)فإنو ٯبب أف تكوف بعد التشهد خبلفان ٤با ُب شرح ا٤بسند النيب 
على ابتداء تكبّبة اإلحراـ شرط ٥با ال ركن كما مٌر؛ ٣بركجو عن ا٤باىية، كدليل كجوبو 

 صحيح، كٗبعُب اإلجزاء فيو تغليب.  (8)، كعدُّهي من األركاف ٗبعُب الفرض(7)كاالٝباع ،(6)االتباع
 

                                                 

  .(ْٕٔ/ ّ) :آّموع شرح ا٤بهذبنظر: ي ( ُ)
 (.ّٗٓينظر: كاُب احملتاج )ص:  (.ِ)
 /أ من نسخة )ـ( كىو مكرر فيها.ُٓٔهناية لوح ((على))قولو ( ّ)
 /أ،ب[.َٔطمس من األصل كىو لوح ] ((فلو ػػػ إٔب ػػػػ مراد فيما))من قولو  (. ْ)
 (.ِّٕ/ ُينظر:  شرح مسند الشافعي للرافعي: ) (.ٓ)
إذا قمت إٔب الصبلة »يشّب ٢بديث للمسيء صبلتو حيث رتب لو األركاف بالفاء كٍب، فقاؿ:  (ٔ)

فكرب، ٍب اقرأ ما تيسر معك من القرآف، ٍب اركع حٌب تطمئن راكعا، ٍب ارفع حٌب تعدؿ قائما، ٍب اسجد 
صحيح مسلم  «حٌب تطمئن ساجدا، ٍب ارفع حٌب تطمئن جالسا، ٍب افعل ذلك ُب صبلتك كلها

 . ( باب: اقرأ ما تيسر معك من القرآفّٕٗ( )ِٕٗ/ُ)
 . (ُِٕ/ ُ) :ٝباعقناع ُب مسائل االاالينظر: ( ٕ)
 قولو ))الفرض(( ُب )ح( ك )ـ( )) الفركض(( . (. ٖ)
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ا ُب كخرج باألركاف السنن فالَبتيب بينها كالفاٙبة، كالسورة، كالتشهد، كالدعاء ليس ركن
أصل ))ركنا، كإف حكاه ُب  (0)، كإ٭با ٓب يعد األكؿ(1)الصبلة، بل شرطه ُب االعتداد ]بسنيتها[

بعدـ  (5)كاإلماـ (4)؛ ألف ا٤بشهور أنو شرط، إذ ىو أشبو بالَبكؾ، كصوَّره الرافعي(3)((الركضة
 ، (6)تطويل الركن القصّب/

 اسيا.بعدـ طوؿ الفصل بعد سبلمو ن (9)/(8)( 7)كابن الصبلح
تعمد اإلخبلؿ بالَبتيب بتقدًن ركن فعلي، كأف سجد قبل الركوع بطلت صبلتو؛  (فَِإفْ ) 

 لتبلعبو ٖببلؼ القوٕب؛ ٤با يأٌب.
لغا ما فعلو حٌب يأٌب بذلك  (رُْكنٍ  (12)بِتَػْرؾِ )غّب ا٤بأمـو ُب الَبتيب  (َسَها)كإف  

 كإال فسيأٌب.بلوغ مثل ا٤بَبكؾ أتى بو،  (10)، فإف تذكر ]قبل[(11)ا٤بَبكؾ
فوران كجوبان إف كاف الشك  (أََتى ِبوِ )غّب ا٤بأمـو أيضا ُب ركن ىل فعلو أك ال  (َأْوَشكَّ )  

مثل ا٤بشكوؾ فيو، كإذا ٓب يتذكر، أك شك حٌب فعل مثلو من ركعة  ]/بُٔ[ (13)قبل بلوغو

                                                 

 كا٤بثبت من )ح( ، ك)ظ(. ((بسببها ))ُب األصل ، ك)ـ(  ((بسنيتها))قولو  (. ُ)
 . ((لوال))ُب )ظ(  ((األكؿ))قولو  (. ِ)
 . (ُْٔ/ ُ): ( العزيز شرح الوجيزّ)
  .(َُٓ/ ُ): العزيز شرح الوجيزينظر:  (. ْ)
  .(ِٔٔ/ ِ) :هناية ا٤بطلب ُب دراية ا٤بذىبينظر:  (. ٓ)
 /ب من )ظ(.ٕٗهناية لوح  ((القصّب))قولو ( ٔ)
ينظر: . ق(ّْٔ، ت: )عثماف بن عبدالرٞبن بن موسى بن أيب نصر الكردم الشهرزكرمىو: (. ٕ)

 (.َُْ/ِّ) :سّب أعبلـ النببلء للذىيبك  (،ِّٔ/ٖ) :ات الشافعية الكربل للسبكيطبق
 . (َِّ/ ِ) :شرح مشكل الوسيطينظر:  (. ٖ)
 /أ من )ح(. َُٔهناية لوح  ((كابن الصبلح))قولو  (ٗ)
 بو طمس ُب )ظ(. ((بَبؾ))قولو  (. َُ)
 (.َُْ/ُينظر: إخبلص الناكم ) (. ُُ)
 (.ُٖٗ/ُكا٤بثبت من بقية النسخ ، كىو ما ُب فتح ا١بواد: ) ((بعد))صل ُب األ ((قبل))قولو  (. ُِ)
 .((بلوغ))ُب )ظ(  ((بلوغو))قولو  (. ُّ)
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ـَ ِمثْػُلوُ )أخرل ٛبت ركعتو  ما يأٌب، فلو من الركعة األخرل مقامو، كلغى ما بينهما ك (َوقَا
شك بعد القياـ من ركعة ال عن جلوس ٧بقق ُب ترؾ سجدة مع ا١بلوس جلس كجوبا 
مطمئنا ٍب سجد؛ تداركا ٤با فاتو، كال ٯبزم قيامو عن ا١بلوس؛ ألف الواجب الفصل بْب 

كأف قصد ىنا   (نَػْفلٍ  (1)َوَلْو ِبَقْصدِ )السجدتْب ّٔيئة ا١بلوس، أك بعد القياـ عنو، كأف جلس 
االسَباحة سجد من قياـ كال يعود إٔب  ا١بلسة؛ ألهنا ركن قصّب، كلو ذكر ذلك أك  جلسة

من ركوعو، كإ٭با أجزأه ا١بلوس  (0)شك فيو كىو ُب الركوع ٓب يعتدؿ بل يسجد أك ٯبلس/
بنية االسَباحة كتشهد أخّب ظنو األكؿ ألف قضية نيتو السابقة أالَّ تكوف جلسة االسَباحة 

كلو لقراءة آية بدال عن الفاٙبة فيما يظهر -كفارؽ ٫بو سجدة التبلكة  إال بعد السجدتْب،
نية الصبلة ٓب تشملها؛  (3)كسجود السهو فإهنا ال تقـو مقاـ السجود؛ ألف -خبلفا للزركشي

كليست منها، كالتعيْب ُب مسألة الزركشي عارض ال اعتداد بو، كأما  (4)ألهنا عارضة ]فيها[
]شاملة ٥با؛ ألهنا جزء منها، نعم يشكل على  ]/أ،بِٔ[بلة جلسة االسَباحة فنية الص

من أنو لو سلم الثانية على اعتقاد أنو سلم األكٔب فباف أنو ٓب يأت  (5)ذلك ما أفٌب بو البغوم
ّٔا ٓب ٘بزئو الثانية، كقد يػيفىرَّؽي بأنو ىنا قصد بالثانية غّب التحلل؛ لظنو كقوعو باألكٔب، كىذا 

، فعدـ (6)ن التحلل بقصده بو الثانية كىي خارجة عن الصبلةالقصد صرؼ للسبلـ ع
 ا٢بسباف لذلك ال العتقاد النفلية فقط، خبلفان ٤با يوٮبو كبلـ البغوم.

ُرهُ )   كالقياـ فإنو ال يكفي ُب (َمَقاَموُ )أم: ال غّب ما ٲباثل ا٤بَبكؾ فبل يقـو  (َل َغيػْ
َوَلَغا َما )الصورة السابقة كما مٌر بتعليلو، الفصل بْب السجدتْب بدالن عن ا١بلوس بينهما ُب 

بْب ا٤بَبكؾ كمثلو كالقياـ كالقراءة، كاالعتداؿ ُب الصورة السابقة لوقوعو ُب غّب  (َتَخلَّلَ 

                                                 

 بو طمس ُب )ظ(. ((كلو بقصد))قولو  (. ُ)
 /ب من نسخة )ـ(.ُٓٔهناية لوح ((ٯبلس))قولو    (ِ)
 .((بأف))ُب )ح( ،ك )ـ(  ((ألف))قولو  (. ّ)
 ادة من )ح( ، ك)ظ(.زي ((فيها))قولو  (. ْ)
 (.ٕٗينظر: فتاكل البغوم )ص/   ( ٓ)
 ساقط من )ـ(. ((عن الصبلة))قولو  (. ٔ)
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فإف جهل عينو كجواز أنو النية أك  (1)-ىذا كلو إف علم عْب ا٤بَبكؾ ك٧بلو كما تقرر -٧بلو
ادىا، أك أنو السبلـ سلم كإف طاؿ الفصل على تكبّبة اإلحراـ بطلت صبلتو لشكو ُب انعق

األكجو؛ ألف غايتو أنو سكوت طويل كتعمده ال يضر كال يسجد للسهو؛ لفوات ٧بلو 
بالسبلـ، أك أنو غّب التحـر كالسبلـ أخذ باألسوأ كبُب على ما فعلو؛ ألف األصل عدـ 

 االتياف با٤بشكوؾ فيو، فوجب االحتياط.
يَْأِتي )بأف ٓب يدر ٧بلها  (َضالَّةٍ )غّبىا  (0)ينان، أك شكان من رباعية، أكيق (فَِبتَػْرِؾ َسْجَدةٍ ) 
كلو كاف التذكر بعد السبلـ كقبل طوؿ الفصل؛ الحتماؿ أهنا من غّب األخّبة، فإف  (ِبرَْكَعةٍ 

فيو طوؿ الفصل  (3)تذكر بعد طوؿ الفصل استأنف، كيفرؽ بْب ىذا كما قبلو حيث اغتيفر/
القياس أنو ال يبِب، كإف قصر الفصل  (4)َبؾ بعد ا٣بركج من الصبلة فكافبأنو ىنا تيقن ال

لكنو ٤با عذر بكونو ٓب يتذكر إال بعد ا٣بركج اشَبط قصر الفصل بْب تذكره كا٣بركج؛ ليقل 
الزمن ا٤بتخلل بينهما حٌب يكوف مغتفران، كأما ٍبىَّ فهو ٓب يتحقق ا٣بركج من الصبلة؛ ألف 

ا٤بَبكؾ ىو السبلـ، كاغتفر لو طوؿ الزمن؛ ألنو على تقدير أف يكوف  جٌوز أف (5)الصورة أنو
طويبلن بْب التشهد كالسبلـ، كىو ال يضر، فاندفع  (7)يكوف قد سكت (6)ا٤بَبكؾ ىو السبلـ/

 أثر للشك بعد السبلـ كما يأٌب. (8)ما ظنو بعضهم من استواء ا٤بسألتْب، كال/

                                                 

 (.َُْ/ُينظر: إخبلص الناكم ) (. ُ)
 كيرًرى ُب )ـ(.  ((أك))قولو  (. ِ)
 /أ من نسخة )ـ(.ُٔٔهناية لوح ((اغتفر)قولو )( ّ)
 .((ككاف))ُب )ح(  ((فكاف))قولو  (. ْ)
 .((أف))ُب )ـ(  ((نوأ))قولو  (. ٓ)
 /أ من )ظ(.ٖٗهناية لوح  ((السبلـ))قولو ( ٔ)
 ساقط من )ـ(. ((قد سكت))قولو  (. ٕ)
 /ب من )ح(. َُٔهناية لوح  ((كال))قولو  (ٖ)
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؛ ألف األسوأ تقدير (ِبرَْكَعتَػْينِ )هما من رباعية يأٌب أضل موضع (َسْجَدتَيْػنِ ) (1)بَبؾ (وَ )
األكٔب بسجدة من الثالثة كيلغو  ]/أّٔ ] (0)سجدة من األكٔب كسجدة من الثالثة، فتنجرب[

 باقيها، كتنجرب الثالثة بسجدة من الرابعة كيلغو باقيها، فيحصل لو ركعتاف، كيلزمو ركعتاف.
أم: بالركعتْب  (بِػِهَما)من رباعية يأٌب  (3)ل ٧بلهامن السجدات أض (َثاَلثٍ  )بَبؾ  (وَ )
؛ ألف األسوأ أف يكوف ا٤بَبكؾ السجدة األكٔب من األكٔب، كالثانية من الثانية، (بَػْعَد َسْجَدةٍ )

فيحصل منها جرب ا١بلوس بْب السجدتْب ال جرب السجود؛ لعدـ جلوس ٧بسوب ُب 
كٔب بأكٔب الثالثة كيلغو باقيها، ك٘بعل األ (4)األكٔب؛ إذ ليس قبلو سجدة فتكمل الرابعة

السجدة الثالثة مَبككة من الرابعة، فيلزمو ما ذكر، سواء أكاف ا٤بَبكؾ من الرابعة سجدهتا 
تقرر أف  (5)األكٔب أـ الثانية؛ ألف جلوس التشهد يقـو مقاـ ا١بلوس بْب السجدتْب، كعلم ٩با

بأهنا ألجل ا١بلسة ا٤بَبككة مراده  (6)ّب السبكيالسجدة ا٤بأٌب ّٔا إ٭با ىي إلٛباـ الرابعة، كتعب
ا٤بقتضي لوجوب  (9)]يأٌب[ (8)فيها، كالتصريح يبعد ]ىنا، كفيما[ (7)إٍف ترؾ ا١بلسة لسبب
 .(11)من زيادتو (12)اإلتياف بالسجدة ]أكالن[

                                                 

 كيرًرى ُب )ظ(.  ((بَبؾ))قولو  (. ُ)
 ((من الثالثة فتنجرب شاملة ٥با ألهنا جزء منها  ػػػ إٔب ػػػػ تقدير سجدة من األكٔب كسجدة))من قولو  (. ِ)

 /أ ،ب[ كىو مفقود من األصل .ِٔلوح ]
 .((٧بلهما))ُب )ـ(  ((٧بلها))قولو  (. ّ)
 ساقط من )ـ(. ((الرابعة))قولو  (. ْ)
 .((ٗبا))ُب )ـ(  ((٩با))قولو  (. ٓ)
  (.ْٕٔاالبتهاج ُب شرح ا٤بنهاج ) (ٔ)
 .((سبب))ُب بقية النسخ  ((لسبب))قولو  (. ٕ)
، كيبدك أنو سبق قلم ((كفيما ىنا))ُب األصل حصل فيو تقدًن ، كتأخّب فقاؿ  ((ىنا كفيما)) قولو (. ٖ)

 من الناسخ ، كا٤بثبت من بقية النسخ.  
 .، كا٤بثبت من بقيت النسخساقط من األصل ((يأٌب))قولو  (. ٗ)
 ظ(. كا٤بثبت من )ح( ، ك) ((األكٔب))كُب )ـ(  ((أكٔب))ُب األصل  ((أكال))قولو  (. َُ)
 (. .ْٗ(، كاإلرشاد )ص:ُِٔينظر: ا٢باكم الصغّب للقزكيِب )ص:(. ُُ)
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 (بَِثاَلثٍ )كذلك يأٌب   (َخمْػسٍ )بَبؾ  (وَ )من السجدات أضل ٧بلها، ( َأْرَبعٍ )بَبؾ  (وَ )
األكٔب من األكٔب، كالثانية  (0)ترؾ (1)األربع ]أنو[ ]/بّٔ[ن الركعات؛ ألف األسوأ ُب ترؾم

، كثنتْب من الثالثة، فلم يتم الركعة إال (3)من الثانية، فيحصل منهما ركعة إال سجدة/
أتى بصورة ا١بلوس، كألغينا منو ما ٓب  (5)، ىذا إذا(4)بسجدة من الرابعة، كيلغو ما سواىا

سجود؛ ٤با مٌر فإف ٓب يأت بو ُب الكل فسيأٌب، كُب ترؾ ا٣بمس ترؾ كاحدة من  يتقدمو
 األكٔب، كثنتْب من الثانية، كثنتْب من الثالثة، فتكمل األكٔب بالرابعة كيأٌب بثبلث ركعات.

( من السجدات يأٌب بثبلث ركعات بعد سجدة؛ إذ األسوأ ترؾ أكٔب ِست  ( بَبؾ )وَ )
فتنجرب األكٔب ٔبلسة من الثانية؛  ،(6)، كثنتْب من الثالثة، كثنتْب من الرابعةاألكٔب، كثانية الثانية

ليس  (9)؛ إذ(8)كإلغاء ثانية األكٔب (7)٤با مٌر من إلغاء ا١بلوس الذم قبلها؛ إذ ال سجود قبلو،
أيضان، فحصل من ٦بموعهما ركعة إال سجدة، كالثالثة  (12)قبلها جلوس، كأكٔب الثانية لذلك

 ال سجود فيها.كالرابعة 
 
 
 

                                                 

 زيادة من )ح(. ((إنو))قولو  (. ُ)
 .((بَبؾ))ُب )ظ(  ((ترؾ))قولو  (. ِ)
 /ب من نسخة )ـ(.ُٔٔهناية لوح ((سجدة))قولو ( ّ)
 .((سواٮبا))ُب )ح(  ((سواىا))قولو  (. ْ)
 ساقط من )ح( . ((إذا))قولو  (. ٓ)
 .((فيكمل األكٔب بالرابعة))ُب )ظ( كقع تصحيف من الناسخ فجعل ٧بلها  ((كثنتْب من الرابعة))قولو (.ٔ)
 .((قبلها))ُب )ظ(  ((قبلو))قولو  (. ٕ)
 .((أكٔب الثانية))ُب )ح(  ((ثانية األكٔب))قولو  (. ٖ)
 ساقط من )ح(. ((إذ))قولو  (. ٗ)
 من )ح( ، كطمس عليو ُب )ظ(. ساقط ((كأكٔب الثانية كذلك ))قولو  (. َُ)



 

 

 
 

 092  صفة الصالةفصل يف                                                                                          اإلمداد شرح اإلرشاد البن حجر اهليتمي

إذ  (بَػْعَد َسْجَدةٍ )أم: بالركعات الثبلث  (بِػِهن  )من السجدات يأٌب  (َسْبعٍ )بَبؾ  (وَ )
ا٢باصل لو ركعة إال سجدة، ىذا إف أتى ٔبلوس ٧بسوب لو، كإال كأف ظن أف السجدة الٍب 

كعات، أتى ّٔا الثانية فقاـ كٓب ٯبلس كىكذا، فيجب أف ٯبلس ٍب يسجد ٍب يأٌب بثبلث ر 
فيلزمو ثبلث ركعات ( َأْرَبِع َسَجَداٍت َوَجْلَسَتيْػنِ )ترؾ  (ِفي)ا٢بكم  ]/أْٔ[ (وََكَذا)

أف يكوف ا٤بَبكؾ سجدٌب األكٔب كسجدة الثانية، كجلسة من الثالثة،  كسجدة؛ ألف األسوأ
كر ٓب يره، حيث ذ  (0)، ككأف ا٤بصنف(1)((آّموع))كجلسة من الرابعة فيلزمو ما ذكر كما ُب 

أقرٌه على ذلك شراح كبلمو؛ لعدـ رؤيتهم لذلك  (5)، ك(4)ٓب يذكركه (3)أنو ابتكره، فإهنم
يزيد لك اتضاح ما يأٌب من الرد على من خطَّأ األصحاب، كإ٭با لزمو  (7)ك٥بذا (6)]أيضان[،

ذلك؛ ألنو ٓب ٰبصل لو من األكليْب سول القياـ كالركوع كاالعتداؿ، كمن الثالثة كالرابعة 
ل سجدة؛ لعدـ ا١بلوس فيهما، فإذا جلس للتشهد األخّب حسب عن ا١بلسة بْب سو 

السجدتْب فيأٌب بسجدة، ٍب ثبلث ركعات، كُب ىذه الصورة ال اعتبار ٔبلوسو للتشهد 
األكؿ؛ ألنو ٓب يتقدمو سجود، كلو قدرنا ترؾ ا١بلستْب من األكٔب كالثانية كالسجدات ثنتْب 

كاجبو أيضا ما ذكر؛ إذ ال ٰبصل لو من األكليْب إال  (8)عة، لكاف/من الثالثة، كثنتْب من الراب
، فإذا جلس للتشهد (9)سجدة، كال ٰبصل لو شيء من األخّبتْب؛ إذ ال سجود فيهما/

للتشهد األكؿ عن  ]/بْٔ] كُب ىذه الصورة ٰبسب جلوسو ،(12)األخّب حيًسبى كما مىرَّ 

                                                 

  .(ُُٖ/ ْ) :( آّموع شرح ا٤بهذبُ)
 (.ُِْ/ُينظر: إخبلص الناكم: )( ِ)
 .((كإهنم))ُب )ـ(  ((فإهنم))قولو  (. ّ)
 ساقط من )ح(. ((فإهنم ٓب يذكركه))قولو  (. ْ)
 ساقط من )ـ(. ((ك))قولو  (. ٓ)
 زيادة من بقية النسخ . ((أيضان ))قولو  (. ٔ)
 .((كّٔذا))ُب )ظ(  ((ك٥بذا))قولو   (.ٕ)
 /أ من )ـ(.ُٕٔهناية لوح  ((لكاف))قولو ( ٖ)
 /ب من )ظ(.ٖٗهناية لوح  ((فيهما))قولو ( ٗ)
 ساقط من )ح( ك)ـ( كُب )ظ( طمس عليو. ((فإذا جلس للتشهد األخّب حسب كما مر))قولو (.َُ)
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ا٢باؿ؛ إذ ال سجود بعده، لكن  (0)يتعْب سجدة عليو، كال (1)ا١بلوس بْب السجدتْب لتقدـ
ىنا لو تذكر بعد التشهد األكؿ كىو قائم ىول ساجدا، ٍب أتى بثبلث ركعات، كإ٭با ٓب 

كيؤخرىن؛ ليكوف أخصر حذرا من توىم عود الضمّب لؤلربع مع  ((ُب كذا))ٰبذؼ 
 ا١بلستْب،

كرقة التصقت ذلك كلو أك بعضو بالسجود على ٫بو  (4)/(3) كىو خطأ، كيتصور ترؾ
 ، أك ٓب يطمئن.(5)بفتح الكاؼ-ٔببهتو أك كىور عمامتو 

أىنَّو يلزمو  (7)كالشيخْب، كغّبٮبا من األصحاب  (6)((ا٢باكم))كاعلم أىفَّ الَّذم مشى عليو 
لَبؾ ثبلث ركعات تقديران لؤلسوأ بَبؾ سجدة من األكٔب فتنجرب بالثانية، كسجدة من الثالثة 

عة، كيلغوا باقيها، كسجدة من ركعة أخرل، كألربع سجدة، ٍب فتنجرب بسجدة من الراب
كسجدتْب من ركعتْب غّب متواليتْب كسجدٌب  (8)ركعتاف تقديرا لؤلسوأ بسجدتْب من ركعة

األكٔب، كسجدة من الثانية، كسجدة من الرابعة، كًلًست  ثبلثه تقديران لو بسجدة من األكٔب، 
ذلك ] /أٓٔ[لثة، كسجدة من الرابعة، فاستدرؾ كسجدتْب من الثانية، كسجدتْب من الثا

 بأىفَّ األسوأ ما مىرَّ ُب تقدير كبلـ ا٤بصنف. (9)ٝبعه متأخركف

                                                 

 ساقط من )ـ(. ((لتقدـ))قولو   (. ُ)
 يتغّب((.))ُب )ظ( ك)ح(  ((يتعْب))قولو   (. ِ)
 كرر ُب )ح(.   ((ترؾ))قولو  (ّ)
 /أ من )ح(. َُٕهناية لوح  ((ترؾ))قولو  (ْ)
الز٨بشرم كاألزىرم أف كور العمامة بالضم،  ك عن ( الكور: لوث العمامة، كىو إدارهتا على الرأس،ٓ)

 .(ٕٓ/ُْ) :تاج العركس، ك (ُٓٓ/ ٓ):لساف العربينظر:  كشذت طائفة فقالوا بالفتح.
 (.ُِٔا٢باكم الصغّب )ص:( ٔ)
  .(ُُٖ/ ْ) :آّموع شرح ا٤بهذب، ك (ٕٓ/ ِ) :العزيز شرح الوجيزينظر: ( ٕ)
 . ((ركعتْب))ُب )ح(  ((ركعة))قولو   (. ٖ)
 . (ُِّ/ ُ) :الغرر البهيةينظر: ( ٗ)
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: األسوأ ُب األربع كجوب سجدتْب، ٍب ركعتْب؛ (3)( 0)كابن النقيب (1)كقوؿ اإلسنوم  
تبعان أليب  (6)ا٤بصنفي  كسجدتْب من الرابعة، رىدَّهي  (5)األيكٔب، كثانية الثانية (4)الحتماؿ ترؾ أيكٔب

بأىفَّ تقدير السجدتْب من الثالثة أسوأ ليلزمو ثبلث ركعات، كُب ا٢بقيقة ال استدراؾى  (7)زرعة
، كأىنَّو ٓب  على األصحاب؛ ألهنم فرضوا كبلمهم فيما إذا أتى ُب الركعات ٔبلوسو ٧بسوبو

، كىو صحيح (8)يَبؾ سول السجود كبنوا   .(9)عليو ما مىرَّ
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 (.ْٖٓينظر: كاُب احملتاج إٔب شرح ا٤بنهاج )ص:  (. ُ)
، مشس الدين ابن النقيب ،بن إبراىيم بن عبد الرٞبن بن ٧بمد بن ٞبداف ٧بمد بن أيب بكرىو:  (.ِ)

، ت: الشيخ ٧بيي الدين النوكم كخدمو كقرأ على الشيخ برىاف الدين ا٤براغيتفقو على 
 .(َٓ/ ّ) :طبقات الشافعية البن قاضى شهبة ق(.ْٕٓ)

  .(ِٕٗ/ُينظر: السراج على نكت ا٤بنهاج: ) (.ّ)
 ُب )ـ( ))أكؿ((. ((أكٔب))قولو   (. ْ)
 .((كثانية من الثانية))ُب )ح(  ((كثانية الثانية))قولو   (. ٓ)
 (.ُِْ/ُينظر:: إخبلص الناكم: )( ٔ)
 (. ُٗٓ/ِينظر:ٙبرير الفتاكل: ) (.ٕ)
 .((كرتبوا))ُب )ظ(  ((كبنوا))قولو   (. ٖ)
 ((.الصحيح))ُب )ح(  ((صحيح))قولو   (. ٗ)
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 (4)فًإفَّ فرضى خبلؼ ما (3)كالركياين -خبلفا ٤بن كىم فيو- (0)( 1)كقد أشار لذلك الدارمي
ُب الصورة السابقة، فقوؿ  (6)((آّموع))عليو ا٢بكم كما صرَّحى بو ُب  (5)ذكركه أيًدير

ُب ٝبيع  (9)فرضوه خياؿه باطله، ىو ا٣بياؿي الباطلي، كإذا أتى باألسوأ/ (8)ما (7)اإلسنوم:
للسهو كما يفهمو كبلمو اآلٌب ُب بابو، كالتنبيو على االستدراؾ،  (11)ا٤بذكورة سجد (12)صورال

   (10)كما يتفرع عليو ٩با ذكر من زيادتو.
يديو كإف اضطجع، بأف ٯبعل كفيو حذاءى منكبيو  (رَْفعُ )للمصلي كلو امرأة  (َوُسنَّ )

كرأس بقية أصابعو مقاببل  (َمِة ُأُذنَػْيوِ َشحْ )أم: مقابل  (ِإبػَْهاَمْيِو ِحَذاءَ )ٕبيث يكوف رأس 
بْب  كىذه الكيفية ٝبع ّٔا الشافعي  ]/بٓٔ[ألعلى أذنيو، ككفاه مقابلْب ٤بنكبيو

 الركايات ا٤بختلفة ُب ذلك. 

                                                 

 ،صاحب االستذكار، أبو الفرج الدارمي، حد بن ٧بمد بن عمر بن ا٤بيموف٧بمد بن عبد الواىو:  (.ُ)
ككاف بدأ ُب كتاب ٠باه جامع ا١بوامع كمودع البدائع ، كلو أيضا تصنيف حافل ُب أحكاـ ا٤بتحّبة

كمات بدمشق سنة ٜباف  ،الدالئل مبسوطة كٝبع فيو منقوالت ا٤بذىب حافل جدا ذكر فيو
 .(ُِٖ/ ْ) :لشافعية الكربل للسبكيطبقات ا .كأربعْب كأربعمائة

  .(ُٓٓ/ ِ) :ٕبر ا٤بذىب للركياينالنقل عنو ُب  ينظر(. ِ)
 (. ُٓٓ-ُْٓ/ِ: )ا٤برجع السابق ينظر: (.ّ)
 سقط من )ظ( . ((ما))قولو   (. ْ)
 .((أك يرد))ُب )ـ(  ((أدير))قولو   (. ٓ)
 . (َُِ/ ْ) :( آّموع شرح ا٤بهذبٔ)
 (.ْٗٓتاج إٔب شرح ا٤بنهاج لئلسنوم )ص/ينظر: كاُب احمل (. ٕ)
 .((٩با))ُب  )ح(  ((ما))قولو   (. ٖ)
 /ب من )ـ(.ُٕٔهناية لوح  ((األسوأ))قولو ( ٗ)
 .((الصورة))ُب األصل  (. َُ)
 .((يسجد))ُب )ـ( ك)ح(  ((سجد))قولو   (. ُُ)
 (. ْٗ(، كاإلرشاد )ص:ُِٔينظر: ا٢باكم الصغّب )ص: (ُِ)
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َلةِ )أم: مع نشر  (بَِنْشرِ )سينَّ كوف ىذا الرفع  (وَ ) ليقع االستقباؿ ببطوهنا،  (َأَصاِبَع لِْلِقبػْ
مع كشفها بل يكره خبلفو كما صرَّحى بو  (0)(وَ )، (1)٫بوىا، خبلفا للمحاملي كال ٲبيل أطرافها

أم: كسط،  (َقْصدٍ )ليكوف لكل عضو استقبلؿ ُب العبادة،  (4)بينها (تَػْفرِيجٍ )، كمع (3)ٝبع
تقييد بوسط ال  (6)فقاؿ: ا٤بشهور استحباب التفرقة، أم: من غّب (5)((آّموع))كخالف ُب 

 من استحباب ا٤ببالغة فيها. (9)((ا٤بهمات))ُب  (8)فهمو ]عنو[ (7)ما
ـٍ )ٝبيع  (َمعَ )، كىذه الكيفية كلها تيسىنُّ (12)اْب من زيادتو ((بنشر))كقولو:  بأف يقرهنا  (تَػَحرُّ

، (14)((الركضة))خبلفا ٤با ُب  (13)((التنقيح))ك (10)((آّموع))، ك(11)((التحقيق))بكلو كما ُب 
(15)كأصلها

، كا٣ببلؼ (16)سىنُّ ا٤بعية ُب االبتداء دكف االنتهاء، كًإٍف جـز بو الشارحافًمٍن أىنَّو تي  
 ُب األفضل.

                                                 

 (ّْٕ/ُُب  مغِب احملتاج: ) ينظر النقل عنو(. ُ)
 سقط من )ظ(.  ((ك))قولو   (. ِ)
 .(ُّّ/ ِ) :النجم الوىاجينظر:  (. ّ)
 .((بينهما))ُب )ظ(  ((بينها)) قولو  (. ْ)
 . (َّٕ/ ّ) :( آّموع شرح ا٤بهذبٓ)
 .((مع))ُب )ـ(  ((من غّب))قولو   (. ٔ)
 ستقيم الكبلـ. ُب األصل، كحذفتها لي ((ُب))ىنا زيادة قوؿ   (. ٕ)
 ساقط من األصل كا٤بثبت من بقية النسخ. ((عنو))قولو   (. ٖ)
 (.َّ/ّا٤بهمات: ) (.ٗ)
 (.ٓٗ(، كاإلرشاد )ص:ُّٔينظر: ا٢باكم الصغّب للقزكيِب)ص:(.َُ)
 (.ََِالتحقيق )ص/ (. ُُ)
  .(َّٕ/ ّ) :( آّموع شرح ا٤بهذبُِ)
 (.ٖٗ/ِالتنقيح على الوسيط: ) (. ُّ)
  .(ِٗٓ/ ُ) :البْبركضة الط( ُْ)
  .(ْٕٕ/ ُ): ( العزيز شرح الوجيزُٓ)
  .أ(ُُُ/ؿُكشرح اإلرشاد للجوجرم ) (،ٖٖٓاإلسعاد )ص:ينظر: (. ُٔ)
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: ركاه سبعة عشرة من (0)، بل قاؿ البخارم(1)كاألصل ُب الرفع االتباع، ركاه الشيخاف
 الصحابة، كٓب يثبت عن أحد منهم خبلفو.

(3)]كحكمتو[ 
:(5)قاؿ الشافعي  (4)كما 

عأب، كرجاء ثوابو، كالتأسي إعظاـ إجبلؿ اهلل ت 
ما ٲبكن من اعتقاد علو كربياء اهلل  ]/أٔٔ[، ككجو اإلعظاـ تضمنو ا١بمع بْب بنبيو 

 إظهاره بو من األركاف. (6)كعظمتو، كالَبٝبة عنو باللساف، كإظهار ما ٲبكن/
 كقيل: اإلشارة إٔب التوحيد. 
 ال يسمع التكبّب فيقتدم بو. (7)كقيل: أف يره ]من[ 
 قيل: اإلشارة إٔب طرح ما سول اهلل تعأب، كاإلقباؿ بكلو على صبلتو.ك  
كلو تعذر الرفع إال بزيادة على ا٤بشركع أك نقص أتى با٤بمكن، فًإٍف أمكناه أتى بالزيادة،  

 فًإٍف تعذر أك تعسر رفعي إحدل يديو رىفىعى األخرل.
 كأصابعو للهيئة ا٤بشركعة.إٔب حد  لو كاف سليمان كصل كفو  (8)كيرفع األقطع ما بقي/ 
 كلو ترؾ الرفع كلو عمدان حٌب شرع ُب التكبّب رفع أثناءه ال بعده لزكاؿ سببو. 

                                                 

 الشيخاف ُب علم الركاية ٮبا البخارم كمسلم، كٮبا ا٤بقصوداف ىنا.(. ُ)
كرب كإذا ركع   باب رفع اليدين إذا( الصبلة، ّٕٔ) (ُْٖ/ ُ)و: صحيحيشّب إٔب ما ركاه البخارم ُب 

باب استحباب رفع اليدين حذك ا٤بنكبْب الصبلة،  (َّٗ( )ِِٗ/ ُ) و:صحيح، كمسلم ُب كإذا رفع
عبد اهلل بن . عن مع تكبّبة اإلحراـ، كالركوع، كُب الرفع من الركوع، كأنو ال يفعلو إذا رفع من السجود

يكونا حذك منكبيو، ككاف يفعل إذا قاـ ُب الصبلة رفع يديو حٌب رأيت رسوؿ اهلل ، قاؿ: "عمر 
ذلك حْب يكرب للركوع، كيفعل ذلك إذا رفع رأسو من الركوع، كيقوؿ: ٠بع اهلل ٤بن ٞبده، كال يفعل 

 . كاللفظ للبخارم.ذلك ُب السجود "
 . (ٕقرة العينْب برفع اليدين ُب الصبلة )ص: ينظر:  (.ِ)
 ن بقية النسخ.كا٤بثبت م ((كحكمو))ُب األصل  ((كحكمتو))قولو   (. ّ)
 ساقط من )ح(. ((كما))قولو   (. ْ)
 .(ُُِ/ ٕاألـ للشافعي ) ينظر: (. ٓ)
 /أ من )ظ(.ٗٗهناية لوح  ((ٲبكن))قولو ( ٔ)
 ، كا٤بثبت من بقية النسخ.((ما))ُب األصل ((من))قولو  (. ٕ)
 /أ من )ـ(.ُٖٔهناية لوح  ((بقي))قولو ( ٖ)
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كًإٔب القبلة سنةه مستقلةه، فإذا فعل  (1)كأفاد كبلمو أىفَّ كبلن من الرفع كالنشر ككونو كسطا/ 
 شيئان منها أيثيبى عليو، كًإٍف فاتو الكماؿ.

: كينبغي أىٍف ينظر قبل الرفع كالتكبّب إٔب موضع سجوده، كيطرؽ كأقركه (0)قاؿ ا٤بتوٕب 
 . (3)رأسو قليبل، كيرفع يديو

، لكن ييسىنُّ أىٍف يكوف ابتىداء الرفع (4)لبلتباع، ركاه الشيخاف (رُُكوعٍ )ييسىنُّ أيضان مع  (وَ )
نقبل عن  (5)((آّموع))كىو قائم مع ابًتداء تكبّبه، فإذا حاذل كفاه منكبيو ا٫بُب، قالو ُب 

: (8)((اإلقليد))، قاؿ ُب (7)٫بوه، كصوَّبو اإلسنوم كغّبه (6)((البياف))كُب  ]/بٔٔ[األصحاب 
، أك متعسّْره   (11)، كأصلها(12)((الركضة))، فما اقتضاه كبلـ (9)ألىفَّ الرفع حاؿ اال٫بناء متعذّْره

 ]ًمٍن أىفَّ[
. ا٥بوم يقارف الرفع ضعيف، كينهيو مع إهناء التك (10)  بّب قياسا على ما مىرَّ

                                                 

 ن )ح(. /ب مَُٕهناية لوح  ((كسطا))قولو  (ُ)
 (.َْٕ-ْٗٔتتمة اإلبانة )ص: (. ِ)
 كحذفتها ليستقيم  ا٤بعُب. ((٤بسو))ىنا زيادة ُب األصل كلمة  (. ّ)
 .(ِٓٗ)ص: . ..تقدـ ذكره كٚبرٯبوعبد اهلل بن عمر يشّب إٔب حديث ( ْ)
  .(ّٔٗ/ ّ) :( آّموع شرح ا٤بهذبٓ)
 .(َِٔ/ ِ) :البياف ُب مذىب اإلماـ الشافعي (.ٔ)
 (.َْٔنظر: كاُب احملتاج إٔب شرح ا٤بنهاج لئلسنوم )ص/ي(. ٕ)
ي ئلماـ، تاج الدين: عبد الرٞبن بن إبراىيم، ا٤بعركؼ: بالفركاح الشافعل اإلقليد شرح على التنبيو  (ٖ)

ك٠باه: )اإلقليد، لدر التقليد( كقف قبل كصولو إٔب كتاب ، ، تسعْب كستمائةَٗٔا٤بتوَب: سنة 
  .(ْٖٗ/ ُكشف الظنوف عن أسامي الكتب كالفنوف )ظر :  ين )النكاح( كٓب يكملو.

 هناية احملتاجك  ،(ّٓٔ/ُمغِب احملتاج إٔب معرفة معاين ألفاظ ا٤بنهاج ) ينظر النقل عن اإلقليد ُب :( ٗ)
(ُ /ْٗٗ) . 

 . (َِٓ/ ُ) :ركضة الطالبْب( َُ)
  .(ُْٓ/ ُ): ( العزيز شرح الوجيزُُ)
 كا٤بثبت من بقية النسخ. ((ف منأ))ُب األصل  ((من أف))قولو  (. ُِ)
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بأىٍف يكوف مع ابتداء رفع رأسو، كيستمر إٔب انتهائو؛  (اْعِتَداؿٍ )ييسىنُّ أيضان مع  (وَ )
 .(1)لبلتباع ركاه الشيخاف

لبلتباع، ركاه  (0)كييسىنُّ أيضان مع القياـ من التشهد األكؿ كما صححو النوكم 
 ي خبلفو.قد يقتض (5)، كأصلو(4)، ككبلـ ا٤بصنف(3)البخارم

ٓب يكن يفعل ذلك كما ُب  كال ييسىنُّ مع ا٥بوٌم للسجود، كال مع الرفع منو؛ ألىنَّو  
 .(6)البخارم
للمصلّْي بعد الفراغ من الرفع ا٤بقارف لتكبّب التحرًن أىالَّ يستدٲبو؛ لكراىتو بل  (7)ييسىنُّ  (وَ )

ما ٍبيَّ ردٮبا إٔب ٙبت يرد يديو ٙبت صدره، فهو أكٔب من إرسا٥بما بالكلية، كمن إرسا٥ب
 الصدر.

بكراىة اإلرساؿ ٧بموؿ على من ٓب يأمن العبث، كإذا ردٮبا فالسنة  (8)كتصريح البغوم 
ُب القياـ، ]كالقعود البدؿ عنو كما اقتضاه إطبلقهم، كٰبتمل إ٢باؽ القياـ البدؿ عن القعود 

 بذلك، كٰبتمل خبلفو.  
 
 

                                                 

  . ..تقدـ ذكره كٚبرٯبو.،ـعبد اهلل بن عمر يشّب إٔب حديث (. ُ)
  .(ْْٕ/ ّ) :( آّموع شرح ا٤بهذبِ)
كاف إذا دخل ُب الصبلة كرب كرفع يديو، كإذا ركع رفع )) نافع، أف ابن عمر يشّب إٔب حديث(. ّ)

ركاه البخارم ُب  .((يو، كإذا قاـ من الركعتْب رفع يديويديو، كإذا قاؿ: ٠بع اهلل ٤بن ٞبده، رفع يد
 . باب رفع اليدين إذا قاـ من الركعتْب(، الصبلة،  ّٕٗ) (ُْٖ/ ُ)صحيحو: 

 (.ُّْ/ُينظر: إخبلص الناكم )( ْ)
 (.ُّٔينظر: ا٢باكم الصغّب للقزكيِب )ص/( ٓ)
( الصبلة، ّٕٔ) (ُْٖ/ ُ)و: صحيحعند البخارم ُب   عبد اهلل بن عمريشّب إٔب حديث (.ٔ)

   ، تقدـ ذكره كٚبرٯبو.باب رفع اليدين إذا كرب كإذا ركع كإذا رفع
 .((سن))ُب )ـ(  ((كيسن))قولو  (. ٕ)
  .(ٖٗ/ ِ) :التهذيب ُب فقو اإلماـ الشافعيينظر:  (. ٖ)
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: السنة أف (0)ا اعتدؿ قائما حط يديو، مع قولو ىناُب االعتداؿ: كإذ (1)((آّموع))كقوؿ 
ٍبىَّ على ا٢بط، كضمو  (3)ٰبط يديو بعد التكبّب كيضع اليمُب على اليسرل يقتضي القتصاره

عدـ الوضع ُب االعتداؿ، كبو يتأيد االحتماؿ الثاين، بل أكٔب، ٍب  (4)الرفع إليو ىنا يقتضي
ُب ندب ذلك بْب القائم كالقاعد كا٤بضطجع،  (6)فرؽ/ال  بأنوصرحوا  (5)رأيت الدمّبم كغّبه

نظر يعرؼ ٗبا ذكرتو، ٍب رأيتهم صرحوا ُب  (7)لكن ُب القائم بدالن عن القعود كا٤بعتدؿ
بأهنم فرقوا بْب عدـ الرفع ُب دعاء االفتتاح  ((آّموع))االعتداؿ ٗبا اقتضاه ما قدمتو عن 
ة، أم: كىي جعلهما ٙبت صدره، كال كظيفة ٥بما ىنا، ٖببلفو ُب القنوت بأىفَّ ليديو ٍبىَّ كظيف

] كًإٍف   (8)فقو٥بم: كال كظيفة ..اْب صريح ُب ندب اإلرساؿ ىنا كإالَّ ٓب يتأتى الفرؽ ٗبا ذيًكرى
 .(12()9)((اإلسعاد))كاف بدالن عن القعود ال عكسو فيما يظهر خبلفان ٤با ُب 

اليد كعلى بعض  ]/إٔٔ[عظم الذم يلي إّٔاـ ، كىو ال(َوْضُع يػَِميٍن َعَلى ُكوِع َيَسارٍ ) 
بأف يقبض ذلك ٔبميع كف ٲبينو،  ،سغ كىو: ا٤بفصل بْب اليد كالساعدساعد، كر 

 (11)كفوؽ سرتو؛ ٤با صح من ]فعلو[ (تَػْحَت َصْدرِهِ )كأصابعها، كيسن أف يكوف ىذا الوضع 

                                                 

  .(ُْٕ/ ّ) :( آّموع شرح ا٤بهذبُ)
  .(َُّ/ ّ) :آّموع شرح ا٤بهذب (. ِ)
 .((باقتصاره))ُب )ـ(  ((قتضي القتصارهي))قولو ( ّ)
 ساقط من )ظ( ك)ح(. ((يقتضي))قولو ( ْ)
   .(َُٖ/ ِ) :النجم الوىاج (.ٓ)
 /ب من )ـ(.ُٖٔهناية لوح  ((ال فرؽ))قولو ( ٔ)
 سقط من )ح(. ((ُب القائم بدال عن القعود كا٤بعتدؿ))قولو ( ٕ)
 ساقط من األصل، كا٤بثبت من بقية النسخ. ((ٗبا ذكر -إٔب  -كالقعود البدؿ عنو))من قولو: ( ٖ)
 ساقط من بقية النسخ. ((كإف كاف بدال عن القعود ال عكسو فيما يظهر خبلفا ٤با ُب اإلسعاد))قولو( ٗ)
 (ِٖٔاإلسعاد )ص/( َُ)
 ، كا٤بثبت من بقية النسخ.((قولو))ُب األصل من  ((فعلو))قولو ( ُُ)
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 اء كىو القلب، ، كحكمة جعلهما ُب ىذا احملل: أىٍف يكونا فوؽ أشرؼ األعض(1)لذلك
فًإنَّو ٙبت الصدر ٩با يلي ا١بانب األيسر، كقيل: كونو ٧بل النية، كالعادة أف من احتفظ على 

عليو. كقيل: يبسط أصابعها ُب عرض ا٤بفصل، أك ينشرىا صوب  (0)شيءو جعل يده
ه  كغّب  (4)((ركضو))قد يوىم اعتماده، كمن ٍب اغَب بو ا٤بصنف ُب  (3)((الركضة))الساعد، ككبلـ 

 .(5)كالشارحْب
 أنو يضمها (6)((آّموع))كقضية كبلمهما أنو يفرج أصابع يسراه كسطا، لكن قضية كبلـ  

 .(9()8)، فًإفَّ السنة ُب االعتداؿ أىٍف ٯبعل يديو ٙبت صدره كما ذكر/(7)
 
 

    

                                                 

كصف  -رفع يديو حْب دخل ُب الصبلة كرب،  نيب : أنو رأل الكائل بن حجريشّب ٢بديث ( ُ)
و: صحيح.. ركاه مسلم ُب ٍب التحف بثوبو، ٍب كضع يده اليمُب على اليسرل -ٮباـ حياؿ أذنيو 

باب كضع يده اليمُب على اليسرل بعد تكبّبة اإلحراـ ٙبت صدره فوؽ سرتو، ( َُْ)(َُّ/ُ)
 .ككضعهما ُب السجود على األرض حذك منكبيو

 .((يديو))ُب )ـ( ك)ح(  ((يده))لو قو ( ِ)
 . (ِِّ/ ُ) :ركضة الطالبْب( ّ)
 (.ُُّركض الطالب )ص:  (. ْ)
  ب(.ُُُ/ؿُ(، كشرح اإلرشاد للجوجرم )ّٖٔينظر: اإلسعاد )ص/(. ٓ)
  (.َُّ/ ّ( آّموع شرح ا٤بهذب: )ٔ)
 .((يعمها))ُب )ـ(  ((يضمها))(  قولو ٕ)
 /ب من )ظ(.ٗٗهناية لوح  ((كما ذكر))قولو ( ٖ)
 طمسساقط من )ـ( ك)ح( ك  ((فإف السنة ُب االعتداؿ أف ٯبعل يديو ٙبت صدره كما ذكر))( قولو ٗ)

 عليو ُب )ظ(.
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، كإف كاف أعمى، أكُب ظلمة (1)سينَّ للمصلي كلو ٕبضرة الكعبة خبلفان للماكردم (وَ )  [
أم: إدامة النظر إليو ُب  (َنَظُر َمْوِضِع ُسُجوِدهِ )الناظر حملل سجوده  (0)بأف تكوف حالتو حاؿ

 ؛ كألنو أقرب للخشوع.(4)( 3)ٝبيع الصبلة؛ ٢بديث ضعيف فيو
بصره إشارتو؛  ]/بٕٔ[أف ال ٯباكز  (5)((آّموع))نعم ييسىنُّ ُب التشهُّد كما ُب       

ندب نظرىا ما دامت مرتفعة كإال ندب نظر ٧بل  (7)ر أف، كالظاى(6)٢بديث صحيح فيو
 السجود. 

 (8) كييسىنُّ أيضان ٤بن ُب صبلة ا٣بوؼ، كالعدك أمامو نظره إٔب جهتو؛ لئبل يبغتهم.    
، كالنهي عنو ًإٍف صٌح كما أشار إليو (9)كال يكره تغميض العينْب إف ٓب يكن فيو ضرر    

 صفوفان، كقد ييسىنُّ كأىٍف  (11)د ٯبب إذا كاف ]العراة[ٰبمل على من خافو، كق (12)األذرعي
 

                                                 

 (.َٕ/ِا٢باكم الكبّب: )(.  ُ)
 .((حالتو إدامة))كُب )ـ(  ((حالتو حالة))ُب )ظ( ك)ح(  ((حالتو حاؿ))(  قولو ِ)
 ساقط من )ـ(.  ((فيو))(  قولو ّ)
ال إإذا استفتح الصبلة ٓب ينظر  قاؿ " كاف رسوؿ اهلل  ابن عباس  م عنما رك شّب إٔب ي(   ْ)

كركل البيهقي أحاديث  ،حديث ابن عباس ىذا غريب ال أعرفو. قاؿ النوكم: ٕب موضع سجودهإ
 .(ُّْ/ ّ) :آّموع شرح ا٤بهذب .ككلها ضعيفة ،من ركاية أنس كغّبه ٗبعناه

 (. ْٓٓ/ ّ)( آّموع شرح ا٤بهذب: ٓ)
كأشار بأصبعو كال ٯباكز كضع يده اليمُب  " أف النيب  ( يشّب إٔب حديث عبد اهلل بن الزبّبٔ)

 . (ْٓٓ/ ّ) :آّموعكحسنو النوكم ُب  .ركاه أبو داكد بإسناد صحيحإشارتو"
 ساقط من )ح(. ((أف))قولو  ( ٕ)
  .(ْٔٓ/ ُ) هناية احملتاجينظر: ( ٖ)
 . (ِٗٔ/ ُ) ركضة الطالبْب (ُّْ/ ّآّموع شرح ا٤بهذب )ينظر: ( ٗ)
 . (ُٗٔ/ ُ) أسُب ا٤بطالبينظر: ( َُ)
 .((العرايا))ُب ٝبيع النسخ  (ُُ)
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، كا٢بق خوؼ (0)يشوش فكره قالو اٍلًعزُّ بني عبد السبلـ (1)صلَّى ٢بائط مزكؽ، ك٫بوه ٩با/
 عليو ٖبوؼ نظر ما يلهي. (4)لئلنكار/ (3)النظر إٔب من يسيء ُب صبلتو، كالتعرض

، كأقره (6)((العوارؼ))قالو صاحب ُب السجود؛ ليسجد البصر  (5)كييسىنُّ فتح بصره 
 .(7)الزركشي، كغّبه

بأف أدركو ُب القياـ  (8)(لِػُمَتَمكِّنٍ )ييسىنُّ بعد ٙبـر ُب غّب جنازة بقيد زاده بقولو:  (وَ )    
دكف االعتداؿ، كأىًمنى فوت الصبلة، أك األداء أك غلب على ظنو أىنَّو مع االشتغاؿ باالفتتاح 

أم: دعاؤه ًسرِّا ًإٍف ٓب يتعوذ أك ٯبلس مع إمامو،  (اْسِتْفَتاحٌ )إمامو  يدرؾ الفاٙبة قبل ركوع
للذي فطر السموات  -أم: قصدت بعبادٌب-وجهت وجهي»كإف أمَّنى لتأمينو كىو: 

األدياف إٔب  (9)أم: مائبل عن كل-حنيفًا  -أم: أبدعها على غّب مثاؿ سبق- واألرض
 -أم: عبادٌب-شركين, ِإف صالتي ونسكيمسلما وما أنا من الم -اإلسبلـ ]/أٖٔدين]

؛ «ومحياي ومماتي هلل رب العالمين, ل شريك لو, وبذلك أمرت, وأنا من المسلمين

                                                 

 /أ من )ـ(.ُٗٔهناية لوح  ((٩با))قولو ( ُ)
 (.ُُٖينظر: فتاكل العز ابن عبد السبلـ )ص: ( ِ)
 .((كالتعريض))ُب )ـ( ))كا٤بتعرض(( كُب )ح(  ((كالتعرض))قولو ( ّ)
 /أ من )ح(. َُٖهناية لوح  ((لبلنكار))قولو  (ْ)
 .((عينيو))ُب بقية النسخ  ((بصره))قولو ( ٓ)
شهاب الدين عمر بن ٧بمد بن عبد اهلل بن عمويو البكرم السهركردم  صاحب العوارؼ ىو:( ٔ)

أبا النجيب عبد القاىر كأخذ عنو التصوؼ الشيخ  صحب ،الصوُب ٍب البغدادم أبو عبد اهلل
كصحب أيضا الشيخ عبد القادر، ركل عنو ابن الدبيثي كابن نقطة كالضياء كالزكي  ،كالوعظ

اد. ينظر: طبقات الشافعية  ًثْبى كًستًمائىة بًبػىٍغدى الربزإب كغّبىم مىاتى ُب اٍلمحـر سنة اثٍػنىتػىٍْبً كىثىبلى
 .(ِٖ/ ِ) :ت الشافعية البن قاضى شهبةطبقاك  ،(ّّٖ/ ٖ) :الكربل للسبكي

 (.ّّٗ(، كخادـ الرافعي كالركضة )ص:ُُّينظر: عوارؼ ا٤بعارؼ للسهركردم )ص:( ٕ)
 (. ٓٗ(، كاإلرشاد )ص:ُّٔينظر: ا٢باكم الصغّب )ص: (ٖ)
 من )ظ(. ساقط ((كل)) قولو( ٗ)
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  ، ككاف (3)«كأنا أكؿ ا٤بسلمْب»، كُب ركاية (0)كاف يقوؿ ذلك   (1)٤با صح من ]أنو[
ٍف ا٤برأة تأٌب ٔبميع ذلك يأٌب ّٔا تارة؛ ألنو أكؿ مسلمي ىذه األمة، فبل يقو٥با غّبه، كظاىره أى 

بألفاظو ا٤بذكورة؛ للتغليب الشائع لغة كاستعماالن، كإرادة الشخص ُب ٫بو حنيفان ٧بافظة على 
 لفظ الوارد، فمن قاؿ القياس أف يراعي صيغة التأنيث يرد عليو ٗبا ذكر.

ًإالَّ ًإٍف   كييسىنُّ للمأمـو أف يشرع بو إذا كاف يسمع قراءة إمامو، كلئلماـ أف يقتصر عليو، 
كاف إماـ ٝبع ٧بصورين ٓب يتعلق بعينهم حق بأف ٓب يكونوا ٩بلوكْب، كال مستأجرين إجارة 
عْب على عمل ناجز، كال نساء متزكجات، كرضوا بالتطويل، كٓب يطرأ غّبىم، كًإٍف قلَّ 

، «(4)اللهم أنت ا٤بلك ال إلو إال أنت اْب»حضوره، كٓب يكن ا٤بسجد مطركقان فيزيد كا٤بنفرد: 
، منها:  ٞبدا كثّبا طيبا مباركا ]/بٖٔ[ا٢بمد هلل »كىو مشهور، كصٌح فيو أخبار أيخىره

. كمنها: «(7)، كسبحاف اهلل بكرة كأصيبل(6)اهلل أكرب كبّبا، كا٢بمد هلل كثّبا». كمنها: «(5)فيو
، اللهم نقِب من (8)اللهم باعد بيِب كبْب خطايام كما باعدت بْب ا٤بشرؽ كا٤بغرب/»

كما ينقى الثوب األبيض من الدنس، اللهم اغسلِب من   -أك من ا٣بطأ  -يامخطا
: كبأيها افتتح (12)((آّموع)). قاؿ ُب «(9)با٤باء، كالثلج كالربد -أك اغسل خطايام-خطايام 

                                                 

 كا٤بثبت من بقية النسخ. ((قولو))ُب األصل  ((أنو))قولو ( ُ)

 .باب الدعاء ُب صبلة الليل كقياموالصبلة،  (ُٕٕ( )ّْٓ/ ُ) و:صحيحُب مسلم  ركاه(.ِ)
نوع آخر من الذكر كالدعاء بْب التكبّب  (، باب،ٖٖٗ) (ُُّ/ ِ) و:سننُب النسائي ركاه  (. ّ)

  .(ِْ/ ّ) :صحيح كضعيف سنن النسائي. كصححو األلباين ُب كالقراءة
 .( باب الدعاء ُب صبلة الليل كقياموُٕٕ( )ّْٓ/ ُ) و:صحيحُب مسلم ركاه (. ْ)
 .باب فضل قوؿ ا٢بمد هلل ٞبدا كثّبا طيبا ، الصبلة،(ََٔ( )ُْٗ/ ُ) و:صحيحركاه مسلم ُب (.ٓ)
 . ((ا٢بمد هلل ٞبدا كثّبا))ُب )ح(  ((ا٢بمد هلل كثّبا))قولو ( ٔ)
 .ٞبدا كثّبا طيبا باب فضل قوؿ ا٢بمد هلل،الصبلة،  (َُٔ( )َِْ/ ُ)و: صحيحركاه مسلم ُب (.ٕ)
 /ب من )ـ(.ُٗٔهناية لوح  ((كا٤بغرب))قولو ( ٖ)
. كصححو األلباين ُب باب السكتة عند االفتتاح( ُٖٕ)( ٖٔ/ ِ)و: سننركاه أبو داككد ُب (.ٗ)

  .(ّٔٔ/ ّصحيح أيب داكد )
  .(ُِّ/ ّ) :( آّموع شرح ا٤بهذبَُ)



 

 

 
 

 323  صفة الصالةفصل يف                                                                                          اإلمداد شرح اإلرشاد البن حجر اهليتمي

حصل أصل السنة، لكن أفضلها األكؿ، كظاىره أىنَّو ييسٌن ا١بمع بْب ٝبيع ذلك أم: 
 متجو خبلفان لبلذرعي.للمنفرد كإماـ من ذكر، كىو 

أم: ُب كل ركعة  (ِبُكل  )٤بتمكن بعد االفتتاح، كتكبّب صبلة العيد  (0)]يسٌن[ (1)(ثُػمَّ )   
بالشركط السابقة ُب دعاء  (4)]كلو ُب جنازة[ (تَػَعوُّذٌ )يىٍشرىع ُب القراءة، كلو سهوا  (3)ما ]ٓب[

ٍب  (6)؛ ألنو مفوت(5)ا١بلوس معو االفتتاح كما ذكركه ُب بعضها، كيقاس بو الباقي ما عدا
 كلو ُب صبلة جهرية. (ِسّراً )لفوات االستفتاح بو ال ىنا؛ ألنو للقراءة، كٓب يشرع فيها 

كٰبصل بكل ما اشتمل على التعوذ من الشيطاف، كأفضلو على اإلطبلؽ، أعوذ باهلل   
ة ا٣بسوؼ؛ ألنو من الشيطاف الرجيم، كإ٭با يسن ُب كل ركعة كالقياـ الثاين من ركعٍب صبل

الفصل بْب القراءتْب بالركوع، كغّبه، كلكن األكٔب  ]/أٗٔ [كقد حصل (7)مأمور بو للقراءة
آكد لبلتفاؽ عليها، كال تيسىنُّ إعادتو إذا سجد للتبلكة، كيسن لعاجز أتى بالذكر بدؿ 

بلقهم، كلو على قرب، أك غائب كما اقتضاه إط -القراءة على األكجو، أما ُب صبلة ا١بنازة 

                                                 

 ُب )ظ( ))ك(( .  ((ٍب))قولو ( ُ)
 ساقط من األصل. ((يسن))قولو ( ِ)

 ساقط من األصل. ((ٓب))قولو ( ّ)
 زيادة من )ـ( )ح(. ((كلو ُب جنازة))قولو ( ْ)

 ساقط من )ح(. ((معو))قولو ( ٓ)
 .((يفوت))ُب )ـ(  ((مفوت))قولو ( ٔ)

[ ٖٗ]النحل:  چڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  چ : جاء األمر بو ُب قوؿ اهلل تعأب( ٕ)
ستعاذة، فذىب بعضهم إٔب الوجوب، كذىب إليو عطاء كالثورم كاألكزاعي اختلف العلماء ُب حكم اال

( كاختاره، كىو ركاية عن أٞبد اختارىا ابن بطة كما ِْٖ-ِْٕ/ّكداكد، كنقلو ابن حـز ُب احمللى: )
 . ( ، كاختار ىذا القوؿ من ا٤بتأخرين الشيخ األلباين رٞبهم اهلل ٝبيعاُُٗ/ُِب اإلنصاؼ: )

االستحباب فقط كليس الوجوب، كىو قوؿ ٝباىّب أىل العلم من الصحابة كالتابعْب  كذىب آخركف إٔب
 :آّموعك  (،َُٕ/ُ) :نظر: تبيْب ا٢بقائقي. كاألئمة أيب حنيفة كالشافعي كأٞبد ُب ا٤بعتمد من مذىبو

  (.ِّّ/ٓ) :الفتاكل الكربل البن تيميةك (، ِّٖ/ُ) :ا٤بغِبك (، ِِٖ-َِٖ/ّ)
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فبل ييسىنُّ افتتاح طلبان للتخفيف، ككذا ال يندباف لغّب  -(0)ٕبث ابن العماد خبلفو (1)لكن/
فوت  (4)ٰبرماف أك أحدٮبا عند خوؼ (3)ا٤بتمكن بأىٍف اختل فيو شرط ٩با ذكرناه، بل ]قد[

 الوقت.
كىو كذلك كما  أىنَّو لو بدأى بالتعوذ فات االستفتاح، (5)من زيادتو ((بثم))كأفاد عطفو     

.  أشرت إليو فيما مىرَّ
دعاء  (6)عند فراغ الفاٙبة، أك بد٥با من القرآف، أك الذكر سواء أتضمن/ (تَْأِمينٌ )سينَّ  (وَ )

أـ ال على األكجو، كبعد سكتة لطيفة ما ٓب يتلفظ بشيءو؛ كلو سهوان فيما يظهر قياسان على 
ذا فرغ من قراءة أـ القرآف رفع صوتو فقاؿ: كاف إ  أنو »ما مرَّ ُب التعوذ، كذلك ٤با  صٌح: 

 .(7) «آمْب ٲبد ّٔا صوتو
كييسىنُّ ٚبفيف ميمها ٗبد ، كىو األفصح األشهر، أك قصر، كفيها أيضا ا٤بدُّ مع اإلمالة، 

شاذاف، ككلها إال األخّبة  (8)كالتخفيف، كا٤بدُّ مع التشديد، كالقصر مع التشديد، كٮبا/
 ِب على الفتح ٗبعُب: استجب. اسم فعل مب]/بٗٔ[بقسميها

 
 

                                                 

 /أ من )ظ(.ََُاية لوح هن ((لكن))قولو ( ُ)
 (. َُٔالقوؿ التاـ ُب أحكاـ ا٤بأمـو كاإلماـ )ص:  ينظر:(. ِ)
 ساقط من األصل كا٤بثبت من بقية النسخ. ((قد))قولو ( ّ)
 ساقط من )ظ( ك)ـ(. ((خوؼ))قولو ( ْ)

 (.ٓٗ(، كاإلرشاد )ص:ُّٔينظر: ا٢باكم الصغّب للقزكيِب )ص:(. ٓ)
 /ب من )ح(. َُٖح هناية لو  ((اتضمن))قولو  (ٔ)
. كحسنو األلباين باب جهر اإلماـ بالتأمْب(، ِِْٓ) (ٖٓ/ ِ): السنن الكربلركاه البيهقي ُب  (.ٕ)

    .(ٔٗ/ ْ): صحيح أيب داكدُب 
 /أ من )ـ(.َُٕهناية لوح  ((كٮبا))قولو ( ٖ)
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ـي ًمٍن   (1)كمعُب األخّبة قاصدين قاصدان، فإف أتى ّٔا  (0) أىٍف ٚبيىيّْبى إليك أم: كأنت أىٍكرى
، كغّبه، كلو (5)((األنوار))خبلفان ٤با ُب  (4)((آّموع))ٓب تبطل كما ُب  (3)بقصد ذلك

 الذكر فحسن. ، أك غّبه من((ا٢بمد هلل رب العا٤بْب)) (6)زاد]عليها[
أم: إف طلب منو ا١بهر، كيسر  (ِإْف َجَهرَ )ا٤بصلّْي مأمومان، أك غّبه ندبان  َويَػْجَهُر ِبِو()  

 (7)بو إف طلب منو اإلسرار، أما اإلماـ فلما مٌر، كأما ا٤بأمـو فلما ركاه ابن حباف عن عطاء
رفعوا أصواهتم إذا قاؿ اإلماـ كال الضالْب  من الصحابة  (8)أدركت مائتْب»قاؿ: 
 .(10)«لًٍلمىٍسًجًد لىليجَّةن حٌب ًإفَّ  (11)ابن الزبّب، كأىمَّنى مىٍن كراءه (12)أىمَّنى »كصحَّ عنو:  .(9)«بآمْب

                                                 

  .  (ُُٕٔالقاموس احمليط )ص: ، ك (ّٖٔ/ ُٓ) :هتذيب اللغةينظر: (. ُ)
 .((٘بيب))ُب )ـ(  ((ٚبيب))قولو ( ِ)

 .((ٗبا يقصد ذلك))ُب )ـ(  ((ّٔا بقصد ذلك))قولو ( ّ)

 . (َّٕ/ ّ) :( آّموع شرح ا٤بهذبْ)
 (ُِٕ/ُينظر: األنوار ألعماؿ األبرار لؤلردبيلي )( ٓ)

 زيادة من بقية النسخ. ((عليها))قولو ( ٔ)
بو ٧بمد، كاف ثقة فقيها عا٤با كثّب ( ىو: عطاء بن أيب رباح بن أسلم ا٤بكي القرشي موالىم، إٔ)

ا٢بديث، ركل عن أيب ىريرة كابن عباس كجابر، كغّبىم، انتهت إليو فتول أىل مكة، ككاف أعلم الناس 
نظر: التاريخ الكبّب ي ( ىػ، كقيل غّب ذلك.ُُْبا٤بناسك كمن أجل تبلميذ ابن عباس. توُب سنة )

 .(ُْٕ/ ٕ) :، كهتذيب التهذيب(ٖٕ/ ٓ) :، كسّب أعبلـ النببلء(ّْٔ/ ٔ) :للبخارم
 .((أقواما))ُب )ـ(  ((مائتْب))قولو ( ٖ)

(، ِْٓٓ) (ٖٔ/ ِ): السنن الكربل (، كالبيهقي ُبَٕٔٔ) (ِْٔ/ ٔ) :الثقات البن حباف (.ٗ)
سلسلة األحاديث الضعيفة كا٤بوضوعة كأثرىا السيئ ُب ، كضعفو األلباين ُب باب جهر ا٤بأمـو بالتأمْب

 .(ّٖٔ/ ِ) :األمة
 .((أمر))ُب )ـ(  ((أىمَّن))قولو ( َُ)

 .((ركاه))ُب )ـ(  ((كراءه))قولو ( ُُ)

 . باب جهر اإلماـ بالتأمْب ، كتاب األذاف،(ُٔٓ/ ُ)و: صحيحركاه البخارم معلقا ُب ( ُِ)
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، كإفادة تأمينو كاإلماـ من زيادتو ، كلو أىسرَّ بو أك (1)كأىمَّا ا٤بنفرد فبالقياس على ا٤بأمـو
الشرح ))، ك((آّموع))ذم يتجو أىنَّو يأٌب فيو ما ُب ُب ا١بهرية، أك عكسو فالَّ  (0)بالفاٙبة اإلماـ

أك عكسو، فالَّذم ُب األكؿ أىنَّو ييسىنُّ  (3) السّْرّْيَّةً ، فيما لو جهر اإلماـ بالسُّورىًة ُب ((الصغّب
 .(5)، كالذم ُب الثاين أىنَّو ال ييسىٌن اعتبارا با٤بشركع(4)للمأمـو استماعو اعتبارا بفعلو

 كجهرٮبا بالقراءة كسيأٌب.  (6)كا٣بنثى بوكجهر األنثى، 
يظهر  علم بتأمْب اإلماـ فيما (7)إفالذم يسمع قراءة إمامو دكف غّبه سينَّ للمأمـو  (وَ ) 

إذا أمن اإلماـ »: ٤با صٌح من قولو  (ِإَماِموِ )تأمْب  (َمعَ )التأمْب، كاألكٔب كونو   ]/إَٔ]
إذا قاؿ اإلماـ غّب ا٤بغضوب »: صٌح من قولو أم: إذا أراد التأمْب بدليل ما  .(8)«فأمنوا

إذا قاؿ أحدكم آمْب كقالت ا٤ببلئكة ُب »، كصٌح: (9)«فقولوا آمْب عليهم كال الضالْب
  .(12)«السماء آمْب فوافقت إحداٮبا األخرل غفر لو ما تقدـ من ذنبو

                                                 

 (.ٓٗ(، كاإلرشاد )ص:ُّٔينظر: ا٢باكم الصغّب للقزكيِب )ص:(. ُ)
 ساقط من )ظ(. ((اإلماـ))قولو ( ِ)

 ساقط من )ظ(. ((السرية -إٔب-أك عكسو))من قولو:   (ّ)
 . (ّْٔ/ ّ) :( آّموع شرح ا٤بهذبْ)
صرح ُب آّموع اعتبارا بفعل اإلماـ، كصحح الرافعي ُب الشرح الصغّب: اعتبار ا٤بشركع ُب )( ٓ)

صح ال يقرأ الفاٙبة، فعلى ىذا يقرأ ا٤بأمـو ُب السرية مطلقا كال يقرأ ُب ا١بهرية مطلقا، كمقابل األ
 .(ِّٔ/ ُ) :مغِب احملتاج إٔب معرفة معاين ألفاظ ا٤بنهاج ينظر: .(مطلقا إلطبلؽ النهي

 ساقط من )ظ(. ((بو))قولو ( ٔ)
 .((كإف))ُب )ـ(  ((إف))قولو ( ٕ)
 .باب فضل قوؿ ا٤بأمـو آمْبالصبلة، ( َُْ( )َّٔ/ ُ)و: صحيحمسلم ُب  ركاه(. ٖ)
 .باب جهر ا٤بأمـو بالتأمْبكتاب األذاف،  (ِٖٕ) (ُٔٓ/ ُ)و: صحيحالبخارم ُب  ركاه (. ٗ)
 .باب فضل التأمْب(،  الصبلة، ُٖٕ) (ُٔٓ/ ُ) و:صحيحُب البخارم  ركاه (. َُ)
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سائر كقيل: ُب الصفات كاإلخبلص كغّبه، كىم  موافقة ا٤ببلئكة ُب الزمن. كا٤براد:
، كًإٍف (1)«من كافق قولو قوؿ أىل السماء»ا٤ببلئكة كال ٱبتص با٢بفظة على األقرب؛ ٣برب: 

 حٌب ينتهي إٔب مبلئكة السماء. (0)أيجيب عنو بأىنَّو جاءى أف ا٢بفظة إذا قالوىا قا٥با مىن فوقهم
يؤمّْن؛ ألىفَّ كلو أىمَّن إمامو عقب الفاٙبة ببل فصل أىمَّنى معو على األكجو، كال يفصل، ٍب  

، كلو ٓب يقارف تأمينو تأمْب إمامو أىمَّنى عقبو، كإف شرع ُب السورة على (3)ا٤بتابعة ٥با مزية/
 األكجو.

ترؾ اإلماـ لو  (4)أم: ألجل (لِتَػرِْكوِ )سينَّ ٤بأمـو ترؾ إمامو التأمْب، أف ٯبهر بو  (وَ ) 
 .(5)ا من زيادتوليسمعو، فيأٌب بو، كيتأكد ندب ا١بهر ُب ىذه ا٢بالة، كىذ

أىمَّنى، كلو قرأ معو فًإٍف فرغا ] /بَٕ[كلو ٓب يعلم تأمينو، أك أخره عن الوقت ا٤بندكب 
، أىمَّا (7)((آّموع))ُب  (6)معان كفى تأمْب كاحد، أك ا٤بأمـو أىمَّنى لنفسو، ٍب للمتابعة كما صوَّبو

اءة اإلماـ كما علم ٩با مىرَّ فبل جهر بالتأمْب بالنسبة ٤بن ٓب يسمع قر  ا١بٍىٍهرًيَّةالسّْرّْيَّة، كمثلها 
 فيها، كال معية بل يؤمن اإلماـ، كغّبه سران مطلقان.

، كفيو كقفة؛ (8)سينَّ للمصلّْي ُب ا٤بكتوبة ك٫بوىا ٩با يأٌب دكف ا٤بنذكرة قالو اإلسنوم( وَ )
دّٔا فيو ألىفَّ ا٤بنذكر إما أف يسلك مسلك كاجب الشرع، أك جائزه، ككل منهما يقتضي ن

أم: قراءة شيءو من القرآف آية فأكثر، كاألكٔب ثبلث، كاألكجو أىفَّ ما دكف اآلية  (ُسورَةٌ )
                                                 

. من باب التسميع، كالتحميد، كالتأمْب ، الصبلة،(َْٗ( )َّٔ/ ُ)و: صحيحركاه مسلم ُب  (.ُ)
 ".٤ببلئكة، غفر لو ما تقدـ من ذنبوفإنو من كافق قولو قوؿ ا حديث أيب ىريرة بلفظ: "

 .((قو٥بم))ُب )ـ(  ((فوقهم))قولو ( ِ)

 /ب من )ـ(.َُٕهناية لوح  ((مزية))قولو ( ّ)
 .((ألصل))ُب )ح(  ((ألجل))قولو ( ْ)

(، كاإلرشاد ُّٔص:َمن زيادة اإلرشاد على ا٢باكم. ينظر: ا٢باكم الصغّب  ((لَبكو))أم قولو (. ٓ)
 (.ٓٗ)ص:

 .((صرح بو))ُب )ظ(  ((صوبو))قولو ( ٔ)
  .(ِّٕ/ ّ) :( آّموع شرح ا٤بهذبٕ)

 (.َُٕطراز احملافل )ص: . (ٖ)
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ا الٍب أكؿ الفاٙبة حصل  ٰبصل بو أىصلي السنة ًإٍف أفاد، كًإنَّو لو قرأ البسملة ال يقصد أىهنَّ
 إذا ٓب ٰبفظ غّبىا ؛ ألهنا آية من كل سورة، كال ٘بزم إعادة الفاٙبة عنها، إالَّ (1)أىصل السنة/

ـٌ القرآف عوض عن »: على األكجو، كيكره تركها رعاية ٤بوجبها، دليلنا ما صٌح من قولو  أ
على ا١بنب  (3)، كمىرَّ ُب التيمم حرمة ما زاد على الفاٙبة/(0)«غّبىا، كليس غّبىا عنها عوضان 

 إذا فقد الطهورين.
ن أطوؿ منها من حيث االتباع الَّذم كسورة كاملة أفضل من قدرىا من طويلة، ككذا م  

ا٢بركؼ، كىذا حاصل ما ينبغي اعتماده من اضطراب طويل،   ]/إُٔ قد يربو على زيادة ]
، كآيٍب البقرة، كآؿ عمراف ُب الفجر  نعم األكجو أىفَّ كلَّ ٧بل كرد فيو األمر ببعض معْبَّ

 أيضان. (4)يكوف أفضل من السُّورة؛ لبلتباع
قراءة السُّورة الكاملة على األكجو، كلو كرَّرى  (5)كعتْب ال ٰبصل بو]ثواب[كقراءة سورة ُب ر  

 سورة ُب ركعتْب حصل أصل سنة القراءة.
ركعٍب الصبح، كا١بيميعة، كالعيد، كغّبىا ٩با يأٌب ُب ٧بلو، كُب  (6)كل  ]من[  (ِفي)كييسىنُّ  
 (7)لظهر مثبلن بتشهُّدو كاحدو خبلفان/من باقي ا٤بكتوبات، كًإٍف نول أىٍف يصلّْي ا (اأُلولَيَػْينِ )

                                                 

 /ب من )ظ(.ََُهناية لوح  ((السنة))قولو ( ُ)
، باب كجوب قراءة أـ الكتاب ُب الصبلة كخلف اإلماـ( ُِِٖ) (َُٔ/ ِ) :سنن الدارقطِب (. ِ)

ضعيف ا١بامع كضعفو األلباين ُب  «.ىا منها بعوضأـ القرآف عوض من غّبىا كليس غّب » بلفظ:
 .(ُّٖالصغّب كزيادتو )ص: 

 /أ من )ح(. َُٗهناية لوح  ((الفاٙبة))قولو  (ّ)
 ، " كاف يقرأ ُب ركعٍب الفجر ُب( أف رسوؿ اهلل ِٕٕ( )َِٓ/ ُ) :صحيح مسلمثبتت ُب ( ْ)

 چڤ  ڤ  ڤ  ڤ چ : كُب اآلخرة منهما [ُّٔالبقرة: ] چٿ  ٿ  ٿ  چ األكٔب منهما: 

 [.ْٔآؿ عمراف: ]
 ساقط من األصل، كالزيادة من بقية النسخ. ((ثواب))قولو ( ٓ)
 ساقط من األصل كالزيادة من بقية النسخ. ((من))قولو ( ٔ)
 /أ من )ـ(.ُُٕهناية لوح  ((خبلفا))قولو ( ٕ)
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٥با ُب سائر ا٤بكتوبات،   ُب باب التطوع؛ ٤با صحَّ من فعلو  (1)لقضية كبلـ الزركشي
، كُب ترجيحهم األكؿ تقدًنه لدليلو النَّاُب على دليل (0)كقيل: ييسىنُّ ُب األكليْب لبلتباع أيضان 

ـ عندىم ُب ذلك، ككأىنَّو خشية حصوؿ ؛ ٤با قا(3)الثاين ا٤بثبت عكس الراجح ُب األصوؿ
فيما  (4)الٍػمىلىًل على ا٤بصلّْي، كمن ٍبىَّ سينَّ أىٍف تكوف الركعة األكٔب أطوؿ من الثانية، كليس ًعلَّتو

ُب غّب األكليْب لبياف ا١بواز، أك  يظهر ًإالَّ أىفَّ النشاط كالفراغ فيها أكثر كحينئذ فقراءتو 
يستنبط  :قرة عينو ٖببلؼ غّبه، كىذا نظّب قو٥بم ]/بُٕ[ادت ألىنَّو كلما طالت صبلتو ز 

سىنُّ للمسبوؽ قراءهتا ُب أىنَّو يسيأٌب آخر صبلة ا١بماعة من الٌنص معُب ٱبصصو، ك 
األخّبتْب، كقراءهتا فيهما لغّب ا٤بسبوؽ على األكؿ ال تسن، كال يقاؿ يسن عدمها، كالفرؽ 

 بْب العبارتْب ظاىر. 
نفرد ُب الصبح طواؿ ا٤بفصل، كقريب ٩با يقرأه فيو ُب الظهر، كُب كيسن لئلماـ، كا٤ب

 العصر، كالعشاء  أكساطو. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 (.َُّينظر: خادـ الرافعي كالركضة )ص:(.ُ)
آّموع ٝبلة من األحاديث الواردة ُب قراءة السورة بعد الفاٙبة. ينظر:  كقد سرد النوكم ُب آّموع(.ِ)

 .(ِّٖ/ ّ) :شرح ا٤بهذب
، (ََِْ/ ٖ) :التحبّب شرح التحرير، ك (ُٖٔالغيث ا٥بامع شرح ٝبع ا١بوامع )ص: ينظر: (.ّ)
 .(ُِٗ/ ِ) :شرح التلويح على التوضيحك 
 ساقط من )ـ(. ((علتو))قولو ( ْ)
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كغّبٮبا  ((آّموع))، ك(1)((التحقيق))كإ٭با ييسىنُّ ذلك إلماـ من مىرَّ ُب دعاء االفتتاح كما ُب 
 ّبه. ، كغ(3) ، كُب ا٤بغرب قصاره؛ لبلتباع ركاه النسائي(0)خبلفا ٤بن نازع فيو

ٝبعتها ُب بيتْب مع بياف الراجح، كزيادة  (4)كأكؿ ا٤بفصل ا٢بجرات، كفيو أقواؿ عشرة
 حديث يؤذف بعظم شأف ا٤بفصل فقلت:
 مفصل حجرات كقيل قتا٥با

 

 فيس ملك ٍب فتح كجاثية 
 

 فقاؼ ضحى صف كسبح عاشر
 

 كحاء كأعطيت ا٤بفصل نافلة 
 

ا إٔب الضُّحى أكساطو، كمنها إٔب آخر القرآف : كطوالو إٔب عٌم كمنه(6)( 5)قاؿ ابن معن
 قصاره، كفيو نظر.

 
 

                                                 

 (.َِٔص: التحقيق )(.  ُ)
 .(ّْٖ/ ّ) :آّموع شرح ا٤بهذب (.ِ)
أيب ، من حديث ٚبفيف القياـ كالقراءة( ِٖٗ)(ُٕٔ/ ِ)و: سننيشّب إٔب ما ركاه النسائي ُب  (. ّ)

كاف يطيل   -قاؿ سليماف  -من فبلف  ما صليت كراء أحد أشبو صبلة برسوؿ اهلل »قاؿ:  ىريرة 
خريْب، كٱبفف العصر، كيقرأ ُب ا٤بغرب بقصار ا٤بفصل، كيقرأ الركعتْب األكليْب من الظهر، كٱبفف األ

 :مشكاة ا٤بصابيح، كحسنو األلباين ُب «ُب العشاء بوسط ا٤بفصل، كيقرأ ُب الصبح بطوؿ ا٤بفصل
(ُ/ِٔٗ). 
٠بي مفصبل لكثرة الفصوؿ الٍب بْب السور ك  ،ما يلي ا٤بثاين من قصار السورا٤بفصل من السور:  (.ْ)

عشر  اثِبعلى ُب أكلو اختلف ك سورة الناس،  كآخره ،كقيل لقلة ا٤بنسوخ فيو ،ن الرحيمببسم اهلل الرٞب
، (ِْٓ/ ُ) :الربىاف ُب علـو القرآف، بسط الزركشي كالسيوطي القوؿ فيها مع أدلتو. ينظر: قوال

 .(ُِِ/ ُ) :اإلتقاف ُب علـو القرآفك 
الشيباين الدمشقي تفقو ٕبلب على ابن ٧بمد بن معن بن سلطاف مشس الدين أبو عبد اهلل  ىو:(. ٓ)

شداد كحفظ كتاب الوسيط للغزإب ك٠بع كحدث كدرس بالظاىرية الربانية الٍب بظاىر دمشق ككاف فقيها 
إماما مناظرا أديبا قارئا بالسبع توُب ُب سنة أربعْب كستمائة كلو التنقيب على ا٤بهذب ُب جزأين فيو 

 .(ٖٗ/ ِطبقات الشافعية البن قاضى شهبة ).  الكتبغرائب كفيو أكىاـ ُب عزك األحاديث إٔب
 (.ِّٕ/ُعنو ُب  الغرر البهية: ) ينظر النقل (. ٔ)
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 ، كغّبه أىفَّ طوالو كقاؼ، كا٤برسبلت.(1)كا٤بنقوؿ كما قالو ابن الرفعة 
 كأكساطو كا١بمعة، كقصاره كسورٌب اإلخبلص. 

/أ[ ترتيب ا٤بصحف؛ ]ألنو إف كاف توقيفيان كىو ما عليو ٝباعة ِٕ[كيسٌن أف يقرأ على 
فقد كقع إٝباع الصحابة، كمن بعدىم عليو،  (0)، أك اجتهاديان كىو ما عليو ا١بمهورفواضح
ا١بواز، أما ترتيب آم كل  (3)ُب صبلتو النساء عقب البقرة، ٍب آؿ عمراف لبياف/ كقراءتو

كعلى  (5)[(4)سورة على ما ىي عليو اآلف ُب ا٤بصحف فتوقيفي من اهلل تعأب ببل خبلؼ
رعي ٗبا إذا ٓب تكن الٍب تليها أطوؿ كاألنفاؿ، كبراءة لئبل تطوؿ الثانية التوإب، كخصو األذ

 على األكٔب، كىو خبلؼ السنة.

                                                 

 .(ُْٖ/ ّ) :كفاية النبيو (.ُ)
 فيو على ثبلثة أقواؿ:ختلف اترتيب السور على ما ىو عليو اآلف  (.ِ)

 .القوؿ األكؿ: أنو توقيفي من فعل النيب 
فوض ذلك إٔب  كأنو ، مذىب ٝبهور العلماءكىو  ن فعل الصحابةالقوؿ الثاين: أنو اجتهادم م

رمز إليهم  النيب  ألف القائل بالثاين يقوؿ: إف ؛يرجع إٔب اللفظ بْب القولْب ا٣ببلؼلعل ك . أمتو بعده
 .لعلمهم بأسباب نزكلو كمواقع كلماتو ؛بذلك

كالسبع الطواؿ كا٢بواميم كا٤بفصل أف كثّبا من السور كاف قد علم ترتيبها ُب حياتو القوؿ الثالث: 
أبو   ىذا القوؿماؿ إٔبك  ،كأشاركا إٔب أف ما سول ذلك ٲبكن أف يكوف فوض األمر فيو إٔب األمة بعده

 . ٧بمد بن عطية
كسواء أكاف ترتيب السور توقيفيا أـ اجتهاديا فإنو ينبغي احَبامو خصوصا ُب كتابة ا٤بصاحف ألنو عن 

 حجة. كألف خبلفو ٯبر إٔب الفتنة كدرء الفتنة كسد ذرائع الفساد كاجب.إٝباع الصحابة كاإلٝباع 
، (ِٕٓ/ ُ) :الربىاف ُب علـو القرآفينظر:  أما ترتيب السور ُب التبلكة فليس بواجب إ٭با ىو مندكب.

 .(ّٖٓ/ ُ) :مناىل العرفاف ُب علـو القرآف ك
 /ب من )ـ(.ُُٕهناية لوح  ((لبياف))قولو ( ّ)
 . ينظر:ك٥بذا ال ٯبوز تعكيسها ،كال خبلؼ فيو ،توقيفي ببل شك آليات داخل السورا (. ترتيبْ)

 .(ُُِ/ ُ) :اإلتقاف ُب علـو القرآف، ك (ِٔٓ/ ُ) :الربىاف ُب علـو القرآف
 ساقط من األصل كا٤بثبت من بقية النسخ. ((ببل خبلؼ -إٔب -ألنو إف كاف توقيفيا))من قولو ( ٓ)
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 چٻ    ٻٱ  چ كيسن ُب صبح ا١بمعة، 
ُب الثانية   (3)چۈ  ٴۇ  چ  ُب األكٔب، ك (0()1)

٤بن نظر ، كيسن ا٤بداكمة عليهما، كال نظر إٔب أف العامة قد تعتقد كجؤّما، خبلفا (4)لبلتباع
لذلك، كلو ضاؽ الوقت عنهما فسورتاف قصّبتاف أفضل من بعضهما على األكجو؛ خبلفا 

كاف يقرأ عشاء ليلة ا١بمعة با١بمعة، كا٤بنافقْب، كُب مغرّٔا   أنو  :، كصح(5)للفارقي
 .(7)، فينبغي أف تكوف سنة، كما اعتمده التاج السبكي(6)بالكافرين، كاإلخبلص

 
 
 
 
 

                                                 

 (.ِ -ُ)السجدة: سورة  (. ُ)
 ساقط من بقية النسخ. ((السجدة))قولو ( ِ)
 (.ُ)اإلنساف: سورة  (.ّ)
باب ما يقرأ ُب صبلة الفجر (، ا١بمعة، ُٖٗ)( ٓ/ ِ)و: صحيحيشّب إٔب ما ركاه البخارم ُب  (.ْ)

يقرأ ُب ا١بمعة ُب صبلة الفجر آب تنزيل السجدة،  كاف النيب »، قاؿ: عن أيب ىريرة ، يـو ا١بمعة
 .«على اإلنساف حْب من الدىركىل أتى 

 .(ُٓٓ/ ُ) :أسُب ا٤بطالبينظر النقل عنو ُب  (. ٓ)
ذكر ما يستحب أف يقرأ بو من السور ليلة ا١بمعة ُب  (ُُْٖ)( ُْٗ/ ٓ) :(. صحيح ابن حبافٔ)

باب ما يقرأ بو ُب صبلة ا٤بغرب  (َْٔ) (ِْْ/ ُ) :السنن الصغّب للبيهقي. ك صبلة ا٤بغرب كالعشاء
 .(ّْضعيف موارد الظمآف إٔب زكائد ابن حباف )ص: . كضعفو األلباين ُب ليلة ا١بمعةكالعشاء 

من  ،قرأ على ا٤بزم كالـز الذىيب، أبو نصر عبد الوىاب بن علي بن عبد الكاُب السبكيىو: (.ٕ)
كالقواعد ا٤بشتملة على  ،رفع ا٢باجب عن ٨بتصر ابن ا٢باجب كشرح ا٤بنهاج البيضاكم :تصانيفو
 .(َُْ/ّ) :طبقات الشافعية البن قاضى شهبة .قُٕٕت،كالنظائر كطبقات الفقهاء الكربل األشباه
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، كالطواؼ، كاإلحراـ، كاالستخارة، ككذا ُب (1)ُب سنة الصبح، كا٤بغربكتسن األخّبتاف 
:  (6)، كُب آخر(5)ضعيف فيو (4)؛ ٢بديث/(3)، كأقركه/(0)صبح ا٤بسافر كما قالو الغزإب

كال ٱبتص التخفيف ُب حقو بالصبح، كال فرؽ بْب النازؿ، كذم السفر  (7)]ا٤بعوذتاف[
ٿ  چ أنو يسٌن ُب سنة الصبح آيتا البقرة، كآؿ عمراف الطويل، كغّبٮبا على األكجو، كمٌر 

 (12( )9)چڈ  چ إٔب  چڤ  ڤ  ڤ  ڤ  چ  (8)چڈ  چ   إٔب چٿ  ٿ  
 أيضان.                    

لو السُّورة ُب الكل، أك أكثر سينٍَّت فيما  (11)كلو اقتصر ا٤بتنفل على تشهد سنٌ  ]/بِٕ[
قراءة إمامو ُب ا١بهرية فبل تسٌن لو السورة بل تكره   (ِمعَ َل لِػَمْأُموـٍ سَ )قبل التشهُّد األكؿ 

                                                 

 ساقط من )ظ(.(( ا٤بغرب))قولو ( ُ)
 .(ُٕٖ/ ُ) :إحياء علـو الدينينظر:  (.ِ)
 /ب من )ح(. ِْهناية لوح  ((كأقركه))قولو  (ّ)
 /أ من )ظ(.َُُهناية لوح  ((٢بديث))قولو ( ْ)
عن  (ُّٕٓٗ) (ِِٕ)ص:  ُْ، ُّا٤بعجم الكبّب للطرباين جػ الطرباين ُب  ا ركاهيشّب إٔب م(. ٓ)

قل ىو )، ك(قل ياأيها الكافركف)بأصحابو صبلة الفجر ُب سفر فقرأ:  ابن عمر، قاؿ: صلى النيب 
كقاؿ: ركاه  ؛(َُِ/ ِ) :ذكره ا٥بيثمي ُب آّمع «.قرأت لكم ثلث القرآف كربعو»، ٍب قاؿ: (اهلل أحد

 رباين ُب الكبّب، كفيو: عطاء بن السائب، كىو ثقة، كلكنو اختلط ُب آخر عمره.الط
راحلتو ُب السفر، فقاؿ:  - -عقبة بن عامر قاؿ: كنت أقود برسوؿ اهلل لعلو يشّب ٢بديث  (.ٔ)

"يا عقبة! أال أعلمك خّب سورتْب قرئتا؟ " قلت: بلى. قاؿ: )قل أعوذ برب الفلق( ك )قل أعوذ برب 
و: صحيح؟. ركاه ابن خزٲبة ُب . فلما نزؿ صلى ّٔما صبلة الغداة، قاؿ: "كيف رأيت يا عقبة"الناس(

. باب قراءة ا٤بعوذتْب ُب الصبلة، ضد قوؿ من زعم أف ا٤بعوذتْب ليستا من القرآف( ّٓٓ) (ِٓٗ/ ُ)
 ، بلفظ آخر كصححو ككافقو الذىيب.(ّٔٔ/ ُ) :ا٤بستدرؾ على الصحيحْبكركاه ا٢باكم ُب 

 كا٤بثبت من بقية النسخ. ((ا٤بعوتاف))ُب األصل  ((ا٤بعوذتاف))قولو  (ٕ)

 (.ُّٔ)البقرة: سورة  (. ٖ)
 (.ْٔ)آؿ عمراف: سورة  (. ٗ)
 (.َّٖسبق ٚبرٯبو ُب صفحة )(. َُ)
 ساقط من )ـ(. ((سينَّ ))قولو ( ُُ)
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، أما إذا ٓب يسمع لصمم، أك غّبه، أك (1)كما ىو ظاىر للنهي الصحيح عن قراءهتا خلفو
٠بع صوتا ال يفهمو فيقرأ سرٌا؛ إذ ال معُب لسكوتو، لكن يندب لو تأخّب فاٙبتو عن فاٙبة 

الشركع فيها قبلو، كلو ُب السرية  (4)يكره لو - (3)لرفعةكأقره ابن ا - (0)إمامو، بل قاؿ ا٤بتوٕب
إف فرغ منها قبلو انتهى، فعليو أف  (5)للخبلؼ ُب االعتداد ّٔا حينئذ، ك١برياف قولو بالبطبلف

يطيل االفتتاح، أك يأٌب بذكر، أك دعاء آخر، كظاىر أف ٧بلو ُب السرية، أما إذا غلب على 
أفٌب بأف ذلك ال يكره، كعللو ٗبا فيو   (6)أف ابن عبد السبلـظنو أف إمامو يقرأ السُّورة على 

 (8)بشرطو/ (7)نظر، كتأخره بعد ركوع إمامو لقراءة السورة، أك تكملتها مكركه، بل مبطل
 .(9) اآلٌب
 
 
 

                                                 

صامت كفيو: ( من حديث عبادة بن الِْٖ) (ُِٕ/ ُ)و: سننيشّب إٔب ما ركاه أبو داككد ُب (. ُ)
كحسنة األلباين ُب  .«ما ٕب ينازعِب القرآف، فبل تقرءكا بشيء من القرآف إذا جهرت إال بأـ القرآف»

 .(ِٗٔ/ ُ) :مشكاة ا٤بصابيح
 (.ُْٓتتمة اإلبانة للمتوٕب )ص/ (. ِ)
 .(ُّٖ-ُّٕ/ ّ) :كفاية النبيو(.ّ)
 ساقط من بقية النسخ. ((لو))قولو  ( ْ)
 ((    قوؿ البطبلف))ُب بقية النسخ  ((فقولو بالبطبل))قولو( ٓ)
  (.َُُينظر: فتاكل العز ابن عبد السبلـ )ص:  (. ٔ)
 .((تبطل))ُب )ح(  ((مبطل))قولو ( ٕ)
 /أ من )ـ(.ُِٕهناية لوح  ((بشرطو))قولو ( ٖ)
 ساقط من )ـ(. ((اآلٌب))قولو ( ٗ)
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كقياسان  ُب اإلماـ، (0)، كاإلٝباع(1)إلماـ، كمنفرد فيما يأٌب؛ لبلتباع (َجْهرٌ )سينَّ  (وَ )  
فبل ييسىنُّ لو بل يكره ؛  (َل لِػَمْأُموـٍ , )(3)رد ٔبامع احتياج كل منهما إليو للتدبرعليو ُب ا٤بنف

 (اْمَرَأةٍ )ال ٣بنثى، أك  (وَ ) (4) «مإب أنازع القرآف»٤با قرأ إنساف خلفو:  ٤با صحَّ من قولو 
الفتنة، فبل يسن ٥بما بل يكره خشية  (َأَجاِنبَ )رجاؿو  (ِعْندَ )صلَّى أحدٮبا   ]/إّٔ[إذا 

فإف ٓب يكن عندٮبا أجنيب سن ٥بما ا١بهر، كتكوف بالقراءة، كالتكبّبات دكف جهر الرجل، 
أف ا٣بنثى تسر ٕبضرة الرجاؿ، كالنساء،  (7)((التحقيق))، ك(6)((آّموع))، كُب (5)كىذا من زيادتو

 ككأف كجهو حرمة نظر الفريقْب لو، لكن الفرؽ كاضح، فإف الذكر يسٌن لو ا١بهر كلو
، كاألئمة بعده، كالسنة لؤلنثى اإلسرار ٕبضرة ا٣بنثى، كلو اإلسرار ٕبضرهتن كما فعلو 

، كعيدين، كخسوؼ القمر، (ةٍ ِفي َأَداِء ُصْبٍح َوُجُمع)  (8)ٕبضرة مثلو، كإ٭با يسن ا١بهر
، (9)كاالستسقاء، كالَباكيح، كالوتر ُب رمضاف، كركعٍب الطواؼ كقت ا١بهر كما يأٌب ُب ٧با٥با

                                                 

الصبح كا٤بغرب كالعشاء كُب صبلة  ُب ركعٍباإلماـ جهر توافرت األحاديث ُب ىذا الباب على (.ُ)
ا١بمعة كاإلسرار ُب الظهر كالعصر كثالثة ا٤بغرب كالثالة كالرابعة من العشاء كىذا كلو بإٝباع 

 :آّموع شرح ا٤بهذب. ينظر: ا٤بسلمْب مع األحاديث الصحيحة ا٤بتظاىرة على ذلك
(ّ/ّٖٗ). 

 .(ّٖٗ/ ّ) :آّموع شرح ا٤بهذب (. ِ)
 .(ّٖٗ/ ّ) ابق:ا٤برجع الس (. ّ)
باب من كره القراءة بفاٙبة الكتاب إذا جهر ( ِٖٔ) (ُِٖ/ ُ)و: سنن ركاه أبو داككد ُب (. ْ)

 .(ُُِٖ/ِصحيح ا١بامع الصغّب كزيادتو )، كصححو األلباين ُب اإلماـ
٢باكم فإهنا من زيادة اإلرشاد على ا٢باكم. ينظر: ا ((ال ٤بأمـو كامرأة عند أجانب))أم: قوؿ ا٤بًب (. ٓ)

 (.ٓٗ(، كاإلرشاد )ص:ُّٔالصغّب للقزكيِب )ص:
  .(َّٗ/ ّ) :( آّموع شرح ا٤بهذبٔ)

 (. َِٕينظر: التحقيق )ص/(. ٕ)
 .((يسن لو ا١بهر))ُب )ح(  ((يسن ا١بهر))قولو ( ٖ)
 .((٧بلها))ُب )ـ(  ((٧با٥با))قولو( ٗ)
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تسمية ا٤بغرب عشاءن حٌب يكره؛  (1)، كٮبا ا٤بغرب، كالعشاء، كليس ]فيو[(ِعَشاَءْينِ  َوُأولََييْ )
 .(0)ألنو من باب التغليب

اعتباران بوقت  (قَػْبَل طُُلوِع َشْمسٍ )بعد غركب ك (َمْقِضي  )ُب فرض، أك نفل  (وَ )  
ال ُب أداًء ظهر  (5)((ا٢باكم))ُب  خبلفان ٤با (4)، كأصلها(3)((الركضة))القضاء ال األداء كما ُب 

، كال ُب (7)، كلؤلحاديث الصحيحة ُب كل ذلك(6)كعصر، كال ُب ثالثة، كرابعة باإلٝباع
. ، أك عكسو جىهىرى   (8) مقضي بعد طلوع مشس؛ ٤با مىرَّ فلو قضى فائتةى ليلو هناران أىسرَّ

كعة من الصبح قبل الطلوع أىفَّ من صلَّى ر  -خبلفان ٤با اقتضتو عبارتو-كاألكجو  ]/بّٕ[
يسرُّ ُب الثانية، كإف كانت صبلتو أداءن؛ ألف النظر ُب ا١بهرية إٔب الوقت ال لؤلداء كالقضاء، 
كالسنة ُب نوافل الليل ا٤بطلقة أف يتوسط بْب السرّْ كا١بهر إٍف ٓب ٱبف رياءن، أك تشويشان على 

نفسو من غّب أىٍف تبلغ الزيادة إٔب  مصل  أك نائم، كالتوسط ىو أىٍف يزيد على أدىن ما يسمع
٠باع من يليو، كفيو عسر، ككاف ىذا ىو ملحظ قوؿ بعضهم ال يكاد يتحرز، كفسره 

                                                 

 زيادة من بقية النسخ. ((فيو))قولو ( ُ)

يغلبوف على التغليب ُب صياغة ا١بمع كالتثنية كأحكامهما، ف ُب لغتهم، العربمن سنن التغليب:  (.ِ)
ا إليو  الشيء ما لغّبه، لتناسب بينهما أك اختبلط، فيطلق ا٠بو على اآلخر، كيثُب ّٔذا االعتبار قصدن

 ا٤بذٌكر علىك  على ما ال يعقل،ما يعقل ، كمنها تغليب كإٔب اآلخر ٝبيعنا، كاألبوين ُب األب كاألـ
شرح التسهيل كالكثّب على القليل، كا٤بشهور على ا٤بغمور، ... ينظر:  ،ا٢باضر على الغائب، ك ا٤بؤنَّث

  .(ََٗمغِب اللبيب عن كتب األعاريب )ص: ك  ،(ُّٕ/ ّ) :البن مالك
  .(ِٗٔ/ ُ) :ركضة الطالبْب ( ّ)

 . (ّْٓ/ ُ): العزيز شرح الوجيز ( ْ)
 (.ُِٔا٢باكم الصغّب للقزكيِب )ص: (. ٓ)
  .(ّٖٗ/ ّ) :آّموع شرح ا٤بهذب (.ٔ)
كىذا كلو بإٝباع ا٤بسلمْب مع األحاديث )) :(ّٖٗ/ ّّٓموع شرح ا٤بهذب )قاؿ النوكم ُب (. ٕ)

 .((الصحيحة ا٤بتظاىرة على ذلك
  .(ْٗعمدة السالك )ص: و ،(ُّٓ/ ّ) :كفاية النبيوك  ،(ّٖ/ ِ) :ٕبر ا٤بذىبينظر: (. ٖ)
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ُب صبلة الليل، كاستحسنو  /(1)بعضهم بأف ٯبهر تارة، كيسرُّ أخرل كما كرد من فعلو 
ـ تعقل الواسطة ، كقاؿ: ال يستقيم تفسّبه بغّب ذلك أم بناءن على ما قالو من عد(0)الزركشي

 بينهما، كقد علمت تعقلها. 
من ركن إٔب آخر، كُب نسخة  ( َتْكِبيٌر ِلْنِتَقاؿٍ ) سينَّ للمنفرد، كاإلماـ ، كا٤بأمـو (وَ )

 :إضافة ىذا  ٤با بعده، فيكرب للركوع ، كالسجود، كالرفع منو، كمن التشهد األكؿ؛ ٤با صح
 فبل (4)أما االعتداؿ/(  َغْيِر اْعِتَداؿٍ ) ، (3)كاف يكرب ُب كل خفض، كرفع كقياـ كقعود  أنو 

 تقبَّلى منو ٞبده. ]/إْٔ[ٞبده، أم:  (5)لو بل يرفع من الركوع قائبل ٠بع اهلل ٤بن/ يكرب
، أك (6)كٰبصل أصل السنة بقولو: من ٞبد اهلل ٠بعو، فإذا أنتصب قاؿ: ربنا لك ا٢بمد  

، أك لك ا٢بمد، أك لك ا٢بمد ربنا، أك (9()8)، أك اللهم ربنا لك ]ا٢بمد[(7)ربنا كلك ا٢بمد
، كاألكٔب (11)كردت ُب الصحيح (12)ا٢بمد لربنا؛ لبلتباع ُب كل ذلك، كالصيغ األربع ]األكٔب[

 ، كال فرؽ ُب ذلك بْب اإلماـ كا٤بأمـو كا٤بنفرد. أكٔب
 
 

                                                 

 /ب من )ـ(.ُِٕهناية لوح  ((ليو كسلمصلى اهلل ع))قولو ( ُ)
 (.ُّٗينظر: خادـ الرافعي كالركضة )ص:(. ِ)
 .باب: يهوم بالتكبّب حْب يسجدالصبلة،  (َّٖ) (ُٗٓ/ ُ)و: صحيحالبخارم ُب  ركاه(. ّ)
 /ب من )ظ(.َُُهناية لوح  ((االعتداؿ))قولو ( ْ)
 /أ من )ح(.َُُهناية لوح  ((٤بن))قولو (. ٓ)
 .باب إٯباب التكبّب، كافتتاح الصبلة(، الصبلة،ّّٕ) (ُْٕ/ ُ) و:صحيحخارم ُب الب ركاه( ٔ)
 .باب إٯباب التكبّب، كافتتاح الصبلة(، الصبلة، ِّٕ) (ُْٕ/ ُ) و:صحيحركاه البخارم ُب  ( ٕ)
 ساقط من األصل كا٤بثبت من بقية النسخ. ((ا٢بمد))قولو ( ٖ)

 .ع، كالتحميد، كالتأمْبباب التسمي (َْٗ( )َّٔ/ ُ) :( صحيح مسلمٗ)
 ، كا٤بثبت من بقية النسخ.((األكؿ))ُب األصل  ((األكٔب))قولو ( َُ)

تضمنت  األهن فلم ترد لكنها ٘بزئ؛ تقدـ ٚبرٯبها، أما الصيغتاف لك ا٢بمد ربنا، أك ا٢بمد لربنا(. ُُ)
 .(ُْٖ/ ّ) :آّموع شرح ا٤بهذب .اللفظ كا٤بعُب
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ما  . أم: مع(0) «ا٢بمد (1)إذا قاؿ اإلماـ ٠بع اهلل ٤بن ٞبده فقولوا ربنا لك»كخرب: 
(3)علمتموه من ٠بع اهلل ٤بن

ٞبده، كإ٭با اقتصر على ربنا لك ا٢بمد ألنو كاف ٯبهر بسمع اهلل  
، ككاف يسر بربنا لك ا٢بمد فبل يسمعونو غالبا، فنبههم عليو (4)٤بن ٞبده فيتبعونو للتأسي
 .التسميع إف احتيج إليو (5)كٯبهر اإلماـ كا٤ببلغ بكلمة

كبّب االنتقاؿ إٔب أف يصل إٔب الركن ا٤بتنقل إليو، كإف فصل أم: ت (َمدُّهُ )سينَّ (وَ )   
ٔبلسة االسَباحة؛ لئبل ٱبلو جزء من صبلتو عن الذكر، كإ٭با ندب اإلسراع ُب تكبّب التحـر 

 لئبل تزكؿ النية، كا٤بٌد ا٤بذكور إ٭با ىو على الـ ا١ببللة. 
؛ ألنو أعوف على مد (6)ؽ إٔب ا٢بقوكلّْ ركبو مع السا( الرُُّكوِع َنْصبُ  ِفيييسىنُّ ) (وَ )   

لبلتباع، ركاه  (َوَأْخُذ ُكلِّ رُْكَبٍة ِبَكف  )الظهر كالعنق، كيسنُّ تفريق ركبتيو كما ُب السجود 
 . (7)البخارم
أم : فرقت أصابعها  (فُػرَِّجتْ )الكف اآلخذ للركبة قد  ]/بْٕ[سينَّ أف يكوف (وَ )    

، كأف تكوف ١بهة القبلة، ال تف (8)لبلتباع أيضان، ركاه ابن حباف ريقا كسطا؛ ٤با مىرَّ ُب التحرُّـً
 ٲبنة كال يسرة؛ ألهنا أشرؼ ا١بهات، كلو تعذر كضع يديو، أك إحداٮبا فعل ا٤بمكن. 

                                                 

 ساقط من)ظ(. ((لك))قولو ( ُ)
 .باب التسميع، كالتحميد، كالتأمْب (َْٗ( )َّٔ/ ُ)و: صحيحركاه مسلم ُب . (ِ)
 قولو ))٤بن(( كرر ُب )ح(.(. ّ)
 .((فيتبعونو الناس للتأسي))ُب )ح(  ((فيتبعونو للتأسي))قولو( ْ)

 .((يكملو))ُب )ح(  ((بكلمة))قولو ( ٓ)
 (ّٔطلبة ُب االصطبلحات الفقهية )ص: طلبة ال كقيل معقد اإلزار. ينظر:ا٣باصرة كا٢بقو  :(.ا٢بقؤ)

  .(ُْٓ/ ُا٤بصباح ا٤بنّب ُب غريب الشرح الكبّب )
رأيتو إذا كرب جعل يديو حذاء منكبيو، كإذا ركع أمكن »، كفيو: ٞبيد الساعدم أيبيشّب ٢بديث  (. ٕ)

 .باب سنة ا١بلوس ُب التشهد، كتاب األذاف  (ِٖٖ)( ُٓٔ/ ُ) :يديو من ركبتيو، صحيح البخارم
 .((لبلتباع ركاه ايضا ابن حباف))ُب )ح(  ((لبلتباع ايضا ركاه ابن حباف ))قولو ( ٖ)
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؛ للنهي عنو بعد فعلو، فهو (0)كٯبعلهما بْب ركبتيو (1)كيكره التطبيق، كىو: أف يطبق يديو/
كإفادتو أٌف كبل من الوضع، كنصب الركبة سنة مستقلة ، (5)((كفرجت))، (4)، كقولو(3)منسوخ

 . (6)من زيادتو
حٌب يستويا كالصفيحة، فبل يكوف رأسو كرقبتو  (َمدُّ َظْهٍر, َوُعُنقٍ )سينَّ ُب الركوع  (وَ )

 .(9)كغّبىا(8)، فإف تركو كره كما ُب األـٌ (7)أخفض من ظهره، كال أعلى؛ لبلتباع، ركاه مسلم
 
 
 
 
 
  

                                                 

 /أ من )ـ(.ُّٕهناية لوح  ((يديو))قولو ( ُ)
  .(ُُِ/ َُلساف العرب ) (٨ُٖٖبتار الصحاح )ص:  ينظر:( 0)

النيب أصل صفة صبلة . كصححو األلباين ُب باب التطبيق (َُُّ) (ُْٖ/ ِسنن النسائي ) (.ّ)
 :(ِ /ِٖٔ.) 

 .((فقولو))ُب )ظ(  ((قولو))قولو ( ْ)
 .((فرجت))ُب )ـ(، ك)ح(  ((كفرجت))قولو ( ٓ)

 (.ٓٗص:َ(، كاإلرشاد ُّٔينظر: ا٢باكم الصغّب للقزكيِب )ص:(. ٔ)
باب ما ٯبمع صفة الصبلة كما يفتتح  (ْٖٗ( )ّٕٓ/ ُ): ُب صحيحو يشّب إٔب ما ركاه مسلم(. ٕ)

صفة الركوع كاالعتداؿ منو، كالسجود كاالعتداؿ منو، كالتشهد بعد كل ركعتْب من بو كٱبتم بو، ك 
، قالت: كاف رسوؿ ؾ عائشة . من حديثالرباعية، كصفة ا١بلوس بْب السجدتْب، كُب التشهد األكؿ

يستفتح الصبلة بالتكبّب. كالقراءة، ب ا٢بمد هلل رب العا٤بْب، ككاف إذا ركع ٓب يشخص رأسو، » اهلل 
 ..أْب. يصوبو كلكن بْب ذلك،كٓب
  .(ُّْ/ ُ) :(.األـ للشافعيٖ)
 .(َْ/ ِ) :ٕبر ا٤بذىب للركياين، ك (َُٖ/ ِ) :التهذيب ُب فقو اإلماـ الشافعيينظر:  (. ٗ)
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ٗبعجمة،  (تَػْخوِيَةٌ ) (1)((بالرجل))كلو صبيا خبلفا ٤با يوٮبو تعبّب أصلو  (ِلذََكرٍ )سينَّ  (وَ )
أم: ُب  (ِفيوِ ) (0)كىي: التفريج بأف يفرؽ ركبتيو، كيرفع بطنو عن فخذيو، كمرفقيو عن جنبية

ياس، رفع البطن عن الفخذين ُب الركوع فبالق  (4)، إال]ُب[(3)لبلتباع (َوِفي السُُّجودِ )الركوع، 
أما غّب الذكر من األنثى كا٣بنثى كلو صبيْب فيضم بعضو إٔب بعض ُب الركوع كالسجود، كلو 

للعراة  ] /إٔٓ[ُب خلوة على األكجو؛ ألنو أسَب ٥با، كأحوط لو، كٕبث األذرعي أف األفضل 
إذا  (6)تفريق القدمْب ُب القياـ، كالسجود كلو ُب ا٣بلوة، ككذا الٌسلس (5)الضم، ك]عدـ[

حدثيوي بالضَّمّْ، كُب األخّب نظر، كقضية كبلمهم ُب بابو كجوب الضَّمّْ الذم  تىٍمسىكى اسٍ 
 ٰبصل بو استمساؾ. 

من ))كىو إٔب  -سينَّ ُب اعتداؿ ثانية الصبح بعد الذكر الراتب على األكجو،  (وَ )    
ٓب يزؿ يقنت ُب الصبح حٌب فارؽ » أنو  (7)؛ ٤با صح من(قُػُنوتٌ ) -((شيءو بعد

اللهم أىدين فيمن ىديت، كعافِب فيمن عافيت، كتولِب »:(9)، كىو كما ُب العزيز(8)«الدنيا

                                                 

 (.ُّٔينظر: ا٢باكم الصغّب للقزكيِب )ص:(.ُ)
 (.َٕالزاىر ُب غريب ألفاظ الشافعي )ص: (ُّٕ/ ُاألـ للشافعي )ينظر: (.ِ)
أنا قاؿ:  ٞبيد أيب( من حديث ّْٕ) (ُٔٗ/ ُ)و: سننيشّب إٔب ما ركاه أبو داككد ُب  . (ّ)

قاؿ: "ٍب ركع فوضع يديو على ركبتيو كأنو قابض ُب الركوع  فذكر أعلمكم بصبلة رسوؿ اهلل 
عليهما، ككتر يديو فتجاَب عن جنبيو، قاؿ: ٍب سجد فأمكن أنفو كجبهتو ك٫بى يديو عن جنبيو ككضع 

 .(ِّْ/ ّ): صحيح أيب داكد. كصححو األلباين ُب و حذك منكبيوكفي
 ساقط من األصل كا٤بثبت من بقية النسخ. ((ُب))قولو ( ْ)
 ساقط من األصل كا٤بثبت من بقية النسخ. ((عدـ))قولو ( ٓ)
 .(َُٕ/ ٔ) :إذا كاف ال يستمسكو. لساف العرب :سلس البوؿيقاؿ فبلف  (.ٔ)
 بقية النسخ.ساقط من  ((من))قولو ( ٕ)
أنس،  من حديث ،باب القنوت (ّٗٔ)( ُِّ/ ّ) :شرح السنةيشّب إٔب ما ركاه البغوم ُب  (. ٖ)

كا٢بديث ضعيف. ينظر:  «.يقنت ُب صبلة الصبح حٌب فارؽ الدنيا ما زاؿ رسوؿ اهلل »قاؿ: 
 .(ّٖٔ/ّ) :سلسلة األحاديث الضعيفة كا٤بوضوعة كأثرىا السيئ ُب األمة

 .(ُٔٓ/ ُ): رح الوجيزالعزيز ش (.ٗ)
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كبارؾ ٕب فيما أعطيت، كقِب شرَّ ما قضيت، ًإنَّك تقضي  -أم: معهم- (1)]فيمن توليت[
؛  «ربنا كتعاليت (0)كال يقضى عليك، ًإنَّو ال يذؿُّ من كاليت، كال يعزُّ من عاديت، ]تباركت[

 ، (3)اع، ركاه ٝباعةلبلتب
 (8)ُب قنوت الوتر فاءن  (7)، كالنسائي(6)«كال يعز من عاديت»: (5)قبل تباركت (4)زاد البيهقي

 ذلك ُب الصبح قياسان. (12)على (9)، فيسن((إنو))، ككاكان ُب ((إنك))ُب 
، بعد  أستغفرؾ كأتوب إليك  (11)كال بأس بزيادة: ]فلك ا٢بمد على ما قضيت[  

 .(10)تعاليت
 

                                                 

 ساقط من األصل، كا٤بثبت من بقية النسخ . ((فيمن توليت))قولو ( ُ)
 كا٤بثبت من بقية النسخ. ((تبارؾ))ُب األصل  ((تباركت))قولو( ِ)

و: سنن، كالنسائي ُب باب القنوت ُب الوتر( ُِْٓ) (ّٔ/ ِ)و: سننركاه أبو داككد ُب  (.ّ)
  .(ّٖٗ/ ُ) :مشكاة ا٤بصابيح، كصححو األلباين كغّبه ُب الوتر باب الدعاء ُب( ُْٕٓ) (ِْٖ/ّ)
، لو البيهقي ا٢بافظ أبو بكر أٞبد بن ا٢بسْب بن علي بن موسى ا٣بسركجردم ا٣براساينىو:  (.ْ)

 :تذكرة ا٢بفاظينظر:  ىػ.ْٖٓمؤلفات كثّبة منها كتاب السنن، ككتاب األ٠باء كالصفات، توُب سنة 
 .(ُٖٗفاظ )ص: طبقات ا٢ب، ك (ُُِّ/ ّ)
 ساقط من )ظ(. ((قبل تباركت -إٔب -تباركت)) من قولو( ٓ)
. كقد ضعفها النوكم كتعقبو باب دعاء القنوت( ُّّٖ)(ِٔٗ/ ِ) :السنن الكربل للبيهقي (.ٔ)

 .(ْٕٗ/ ّ) :أصل صفة صبلة النيب األلباين فصححها. 
مشكاة . كصححو األلباين ُب الدعاء ُب الوتر( ُْْٕ) (ُِٕ/ ِالسنن الكربل للنسائي ) (.ٕ)

 .(ّٖٗ/ ُ) :ا٤بصابيح
 ساقط من )ح(.(( فاء))قولو ( ٖ)
 .((قيس))ُب )ـ(  ((فيسن))قولو ( ٗ)
 ساقط من بقية النسخ. ((على))قولو ( َُ)

 ساقط من األصل، كا٤بثبت من بقية النسخ. ((فلك ا٢بمد على ما قضيت))قولو ( ُُ)

 .(ْٔٗ/ ّ) :آّموع شرح ا٤بهذب (. ُِ)
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، (1)كآلو كأصحابو؛ لبلتباع ُب الصبلة كيسٌن بعده كما يأٌب الصبلة كالسبلـ على النيب 
كلو  ] /بٕٓ[ ، قاؿ الركياين كغّبه(4)غّبىا (3)الباقي خبلفا ٤بن قاؿ ال يسن/ (0)كقياسا ُب

، كاف حسنا، كأقٌرىم ((رب اغفر كارحم كأنت خّب الراٞبْب)) (5)زاد بعد الصبلة على اآلؿ،
 كغّبه. ركشيالز 

كٯبزم عنو آية فيها دعاء إف قصده، ككذا دعاء ٧بض كلو غّب مأثور إف كاف بأخركٌم،  
، كمٌر أنو (6)أك دنيوٌم على األكجو، كإ٭با تعينت كلمات التشهد؛ ألنو فرض، أك من جنسو/

 ال ٯبب ترتيبو.
األكؿ أكثر ؛ ألف ركاة (8)أيضا الركوع، كإف صح من فعلو  (7)كال ٯبزم القنوت ]قبل[

 . (12)، كعليو درج ا٣بلفاء الراشدكف ُب أشهر الركايات عنهم كأكثرىا(9)كأحفظ
 
 
 

                                                 

حديث  ، منباب الدعاء ُب الوتر( ُْٕٔ) (ِْٖ/ ّ)يشّب إٔب ما ركاه النسائي ُب سننو: (. ُ)
 «.٧بمدتباركت كتعاليت(: )كصلى اهلل على النيب »قاؿ بعد   ا٢بسن بن علي أف رسوؿ اهلل

 .(ْٖٓ/ُ) :خبلصة األحكاـكصححو النوكم ُب 
 .((على))ُب )ح(  ((ُب))قولو ( ِ)
 /ب من )ـ(.ُّٕهناية لوح  ((ال يسن))قولو ( ّ)
 .(ِْٓ/ ُ) :ركضة الطالبْبينظر:  (. ْ)
  . ((بعد))ىنا زيادة ُب )ظ( كلمة ( ٓ)
 /أ من )ظ(.َُِهناية لوح ((جنسو))قولو ( ٔ)
 كلعلو سبق قلم من الناسخ. ((بعد))ُب األصل  ((قبل))قولو ( ٕ)

 ت قبل الركوع كبعدهباب القنو  ،كتاب الوتر  (ََُِ) (ُْٔ/ ِ) :(. صحيح البخارمٖ)
 .(ِْٕ/ ُ) :تلخيص ا٢ببّب، ك (ُْٔ/ ْ) :احمللىينظر:  (.ٗ)
 .(ِْٕ/ ُ) :تلخيص ا٢ببّب، ك (ُْٔ/ ْ) :احمللىينظر:  (.َُ)



 

 

 
 

 303  صفة الصالةفصل يف                                                                                          اإلمداد شرح اإلرشاد البن حجر اهليتمي

ـٌ )ندبان  (َوَجَهَر ِبوِ )  ُب السرية كأف قضى الصبح، أك الوتر بعد طلوع الشمس،  (ِإَما
الو ، كليكن ا١بهر بو دكف جهره بالقراءة كما ق(3)/(0)، كغّبه(1)كا١بهرية؛ لبلتباع ركاه البخارم

، فًإٍف أسرَّ بو حصل سنة القنوت، كفوَّت سنة (5)، كاستحسنو الزركشي، كغّبه(4)ا٤باكردم
أم: دكف ا٤بنفرد، كا٤بأمـو إذا ٓب  (فَػَقطْ )من فواهتما  (6)ا١بهر خبلفان ٤با اقتضاه كبلـ أصلو

 يسمعو فيسراف بو مطلقا. 
 (َمْأُموـٌ َسِمعَ )  -(8)((التهذيب))، كاقتضاه كبلـ (7)((الكاُب))كما ُب -جهران  (وَأمَّنَ ) 

، فعبارتو أحسن، كإف سيلّْم إشعار لفظ (9)قنوت إمامو؛ للدعاء منو كما صرح بو أصلو
((أىمَّن))  بو. ]/إٔٔ[ َى

 
 
 

                                                 

باب القنوت قبل أبواب الوتر،  (ََُّ) (ِٔ/ ِ) و:صحيحيشّب إٔب ما ركاه البخارم ُب  (.ُ)
. قاؿ «شهرا يدعو على رعل كذكواف لنيب قنت ا»أنس بن مالك، قاؿ: ، من حديث الركوع كبعده

كحديث قنوت النيب صلى اهلل تعأب عليو كسلم حْب  ،(َِٓ/ ّ) :آّموع شرح ا٤بهذبفي  النوكم
 .يقتضي أنو كاف ٯبهر بو ُب ٝبيع الصلوات قتل القراء 

 باب استحباب القنوت ُبكتاب ا٤بساجد كمواضع الصبلة،   (ٕٕٔ( )ْٖٔ/ ُ) :صحيح مسلم (.ِ)
 .ٝبيع الصبلة إذا نزلت با٤بسلمْب نازلة

 /ب من )ح(.َُُهناية لوح  ((غّبه))قولو (. ّ)
  .(ُْٓ/ ِ) :ا٢باكم الكبّب (.ْ)
 (.ِّْينظر: خادـ الرافعي كالركضة )ص:(.ٓ)
 (.ُّٔينظر: ا٢باكم الصغّب للقزكيِب )ص: (. ٔ)
 (.ُْٖكاُب احملتاج )ص:   (. ٕ)
 (.ٕٗ/ ِ) :شافعي(.  التهذيب ُب فقو اإلماـ الٖ)
 (.ُّٔينظر: ا٢باكم الصغّب للقزكيِب )ص/ (ٗ)
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  (1)على األكجو خبلفان للشارح -فيؤمن ٥با - كمن الدعاء الصبلة على النيب    
؛ ألف (5) «رجل ذكرت عنده فلم يصل عليٌ رغم أنف » (4)، كال ينافيو ]خرب[(3)(0)كالغزم

فإنك تقضي »، أىمَّا الثناء كىو: (6)طلب استجابة الصبلة عليو تأمْب ُب معُب الصبلة ]عليو[
أك  -(8)كغّبه كتبعو القموٕب - (7)فيقولو سرِّا، كىو األكٔب، أك يستمع، قاؿ ُب اإلحياء: «اْب 

ذلك من الشاىدين، أك ما أشبو ذلك يقوؿ أشهد، أك صدقت كبررت، أك بلى، كأنا على 
انتهى، ككأىفَّ الفرؽ بْب صدقت كبررت ىنا، كُب إجابة ا٤بؤذف، أىفَّ ىذا متضمن للثناًء فهو 
، كىذا  ا٤بقصود منو بطريق الذَّات، كذاؾ ليس متضمنان لو؛ إذ ىو ٗبعُب الصبلة خّب من النـو

  غّب مبطل. يقضى عليك مثبل، كىذا مبطل، كىذا ٗبعُب إنك تقضي كال
 (12)بقصده؛ ألف (9)كال نظر للخطاب؛ ألنو متضمن للثناء أيضا، كعليو ففارؽ ٫بو الفتح/

ذاؾ ٗبعُب تنبو مثبل، فلم يتضمن الثناء، كال نظر؛ ألف ا٤بلفوظ بو نظم القرآف؛ ألف القرينة 
ألذاف ُب صرفتو عنو كصّبتو كاللفظ األجنيب كما يعلم ٩با يأٌب على أف التسوية بْب ما ىنا كا

 التعسف ما ال ٱبفى.]/بٕٔ[البطبلف غّب بعيدة؛ ألف ما ذكر فيو من 
                                                 

 ب(. ُُْ/ؿ ُشرح اإلرشاد للجوجرم: )  (. ُ)
مشس الدين ابن ، أخذ عن شرؼ الدين أبو الركح الغزم ،عيسى بن عثماف بن عيسىىو:  (.ِ)

شرح نها: ، كألف مصنفات كثّبة مٝباؿ الدين اإلسنومك  ،كالقاضي تاج الدين السبكي، قاضي شهبة
مدينة العلم كغالب ك ا١بواىر كالدرر ك ك٨بتصر ا٤بهمات  ،ملخص ُب كبلـ األذرعي، ك ا٤بنهاج الكبّب

 .(ُٗٓ/ ّ) :طبقات الشافعية البن قاضى شهبةق(. ينظر: ٕٗٗ)تمصنفاتو احَبقت 
  .(ُّٕ/ ُ) :مغِب احملتاجينظر النقل عنو ُب  (.ّ)
 من بقية النسخ. ساقط من األصل، كا٤بثبت ((خرب))قولو ( ْ)
إركاء الغليل ُب  ( أبواب الدعوات. كصححو األلباين ُبّْٓٓ) (َٓٓ/ ٓ) :(. سنن الَبمذمٓ)

 .(ّٔ/ ُ) :ٚبريج أحاديث منار السبيل
 ساقط من األصل، كا٤بثبت من بقية النسخ. ((عليو))قولو ( ٔ)
 .(ُٕٕ/ ُ) :إحياء علـو الدين (. ٕ)
 .(َٕٓ/ ُ) :هناية احملتاجينظر:  (. ٖ)
 /أ من )ـ(.ُْٕهناية لوح  ((الفتح))قولو ( ٗ)
 .((بأف))ُب بقية النسخ  ((ألف))قولو ( َُ)
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سرِّا كما يشاركو ُب الدعوات،  (قَػَنتَ )أك يسمع صوتان ال يفهمو  (1)]يسمعو[ (َوِإلَّ )  
 (0) كاألذكار السرّْية.

تباع ركاه الثناء كسائر األدعية؛ لبل (4)، كلو ُب حاؿ(3)كيسٌن لكل  رفع اليدين ُب القنوت  
كاف »: (7)، كخربٮبا ]فيو[(6)، كُب سائر األدعية الشيخاف كغّبٮبا(5)فيو البيهقي بإسناد جيد

 نفي، أك ٰبمل على رفع خاص،  «ال يرفع يديو ُب شيءو من الدعاء ًإالَّ ُب االستسقاء
 كىو ا٤ببالغة فيو.

بو من الببلء، كعكسو كٯبعل فيو، كُب غّبه ظهر كفيو إٔب السماء إف دعا لرفع ما كقع  
  (9)، كاستىحبَّ ا٣بطايب(8)إف دعا لتحصيل شيء كدفع الببلء عنو فيما بقي من عمره

 كشفهما ُب سائر األدعية.
 
 
 

                                                 

 (.َِٖ/ُالنسخ كىو ما ُب فتح ا١بواد ) كا٤بثبت من بقية ((يسمع))األصل  ُب ((يسمعو))قولو ( ُ)
 .(ُٓ/ ُ) فتح الوىابينظر: ( ِ)
      ركضة الطالبْب (ْْٓ/ ّح الوجيز )شر العزيز  (ََٖ/ ِالتعليقة للقاضي حسْب )ينظر: (.ّ)
(ُ /ِٓٓ).  
 ،.((حالة)) بقية النسخُب  ((حاؿ))قولو ( ْ)
( باب رفع اليدين ُب حالة ُّْٓ)( ِٗٗ/ ِ) :السنن الكربليشّب إٔب ما ركاه البيهقي ُب  (.ٓ)

كلما    عن أنس بن مالك ُب قصة القراء كقتلهم قاؿ: فقاؿ ٕب أنس: لقد " رأيت رسوؿ اهللالقنوت. 
 .(ََٓ/ّ) :آّموعكصححو النوكم ُب صلى الغداة رفع يديو يدعو عليهم، يعِب على الذين قتلوىم "

صحيح ، ك باب رفع اإلماـ يده ُب االستسقاءاالستسقاء،  (َُُّ) (ِّ/ ِ) :(.صحيح البخارمٔ)
 .اءباب رفع اليدين بالدعاء ُب االستسقكتاب صبلة االستسقاء، ( ٖٓٗ( )ُِٔ/ ِمسلم )

 زيادة من )ـ(. ((فيو))قولو ( ٕ)
  .(ُِْ/ ِ) النجم الوىاج (ْٗ/ ِ) ركضة الطالبْب( ْٖ/ ٓآّموع شرح ا٤بهذب )ينظر:  (.ٖ)
   .(ُْ/ ُ) :شأف الدعاء ينظر: (.ٗ)
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، كالذم (0)؛ ٢بديث فيو ُب مسلم(1)كيكره للخطيب رفع يديو حاؿ ا٣بطبة، قالو البيهقي
و ٕبائل، كإف غاية الرفع حذك يتجو ُب الدعاء خارج الصبلة كراىة رفع اليد ا٤بتنجسة كل

: كال يرفع بصره إٔب السماء، كقاؿ غّبه: األكٔب (5()4)إال إذا اشتد األمر، قاؿ الغزإب (3)ا٤بنكب
 . (6)رفعو إليها، أم: ُب غّب الصبلة، كرجحو ابن العماد

كغّبه  ]/إٕٔ[كيسن اإلشارة بسبابتو اليمُب، كيكره بأصبعْب، كال يسن مسح الوجو   
لقنوت، بل قاؿ ٝبع يكره مسح ٫بو الصدر، كا٣برب ا٤بركم ُب مسح الوجو ٞبلو بعد ا

كما يشبهو  (7)بعضهم مع ضعفو على الندب خارج الصبلة، أم: ألهنا منزىة عن ]العبث[
  .(8)بكل طريق أمكن

أم: ُب اعتداؿ ركعتو الثانية كما تقرر كذلك يسٌن  (9)(ِبُصْبحٍ )ككما ييسىنُّ ٝبيع ما ذكر 
 ذلك فيما يأٌب. ٝبيع
 
 
 

                                                 

 .باب ما يستدؿ بو على أنو يدعو ُب خطبتو (ِٖٗ/ ّ) :السنن الكربل للبيهقي (.ُ)
ا١بمعة، باب ٚبفيف الصبلة  ( ْٕٖ( )ٓٗٓ/ ِ)و: صحيح يشّب إٔب ما ركاه مسلم ُب(. ِ)

قبح اهلل ىاتْب »عن عمارة بن رؤيبة، قاؿ: رأل بشر بن مركاف على ا٤بنرب رافعا يديو، فقاؿ:  كا٣بطبة،
  «.ما يزيد على أف يقوؿ بيده ىكذا، كأشار بإصبعو ا٤بسبحة اليدين، لقد رأيت رسوؿ اهلل 

 .((ومنكبي))ُب )ظ(  ((ا٤بنكب))قولو( ّ)
 ساقط من )ظ(. ((الغزإب))قولو ( ْ)

 .(َّٓ/ ُ(.إحياء علـو الدين )ٓ)
 .(ُّّ/ ُ) :الغرر البهيةينظر النقل عنو ُب (. ٔ)
 ، كا٤بثبت من بقية النسخ.((العيب))ُب األصل  ((العبث))قولو ( ٕ)
 . (ُّّ/ ُ) الغرر البهيةينظر: ( ٖ)
 .((يصح))ُب)ح(  ((بصبح))قولو ( ٗ)
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؛  (ِنْصِفوِ )ابتداء  (ِوْتِر رََمَضاَف ِمنْ )منو أخّبة  (وَ ) الثاين إٔب انتهائو، فيقنت فيها ٗبا مرَّ
  .(1)لبلتباع ركاه البيهقي
السنة إذا انتصف رمضاف أف يلعن الكفرة ُب الوتر بعدما يقوؿ ٠بع  :كصٌح عن عمر 

الذم   قنوت عمر  (4)فقط أف يزيد/ (3)كإماـ ما مرٌ  ، كمن ٍب يسٌن للمنفرد(0)اهلل ٤بن ٞبده
اللهم إنا نستعينك »، كىو: (5)كاف يقنت بو ُب الصبح ال الوتر كما ركاه البيهقي كغّبه

الخير كلو نشكرؾ  (6)/ونستغفرؾ ونستهديك , ونؤمن بك ونتوكل عليك, ونثني عليك
اللهم إياؾ  - (7)فاتك/أم : يعصيك كيلحد ُب ص-ول نكفرؾ ونخلع ونترؾ من يفجرؾ 

با٤بهملة مع فتح النوف كضمها أم :  - نعبد ولك نصلي ونسجد, وإليك نسعى ونحفد
بكسر ا١بيم أم: -إف عذابك الِجّد  ]/بٕٕ[ نرجوا رحمتك ونخشى عذابك -نسرع
ّٔم فهو كأنبت الزرع ٗبعُب  بكسر ا٢باء على ا٤بشهور، أم: الحق -بالكفار ملِحق  -ا٢بق

                                                 

فكاف  ٝبع الناس على أيب بن كعب ا٢بسن، أف عمر بن ا٣بطاب إٔب حديث يشّب  (.ُ)
"يصلي ٥بم عشرين ليلة كال يقنت ّٔم إال ُب النصف الباقي، فإذا كانت العشر األكاخر ٚبلف فصلى 

باب القنوت ُب الوتر (  ٖٖٕ) (ِٖٓ/ ُ) :السنن الصغّب للبيهقي .ُب بيتو فكانوا يقولوف: أبق أيب"
 .(ُِٔ/ ِ) :نصب الرايةف. كضعفو الزيلعي ُب األخّب من رمضاكُب النصف 

ٓب أره ُب كتاب حديثي معتمد، )) :(ّٕٔ/ ْ) :البدر ا٤بنّبىذا األثر قاؿ فيو ابن ا٤بلقن ُب (. ِ)
« شرحو»)كحذفو( النوكم ُب « مهذبو»كالرافعي ذكره تبعا للشيخ أيب إسحاؽ الشّبازم؛ فإنو ذكره ُب 

عن بن ن ركيناه ُب "فوائد أيب ا٢بس)) :(ٕٖٗ/ ِ) :التلخيص ا٢ببّبفيو ابن حجر ُب كقاؿ  .((فلم يذكره
 . ((...ٍب قاؿ كإسناده حسنزرقويو"، عن عثماف بن السماؾ، عن ٧بمَّد ابن عبد الرٞبن بن كامل ، 

 .((من مر))ُب بقية النسخ  ((ما مر))قولو ( ّ)

 /ب من )ـ(.ُْٕهناية لوح  ((يزيد))قولو ( ْ)
باب القوؿ كالدعاء ُب قنوت الوتر كصبلة ( ِّْ) (ٖٓٓ/ ُ) :الدعوات الكبّبركاه البيهقي ُب  (.ٓ)

مصنف ( ُب باب دعاء القنوت، ك ُِّْ) (ِٖٗ/ ِ) :السنن الكربل للبيهقي، كركاه أيضا ُب الصبح
 إركاء( ما يدعوا بو الرجل ُب قنوت الوتر. كصححو األلباين ُب َِٖٕٗ) (ٖٗ/ ٔابن أيب شيبة )

 .(ُُٕ/ِ) :الغليل ُب ٚبريج أحاديث منار السبيل
 /أ من )ح(.ُُُقولو ))عليك(( هناية لوح (. ٔ)
 /ب من )ظ(.َُِهناية لوح  ((صفاتك))قولو ( ٕ)
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اللهم العن كفرة أىل الكتاب الذين يصدوف  -ّٔم (1)فتحها ؛ ألف اهلل ا٢بقوكٯبوز  نبت،
ويقاتلوف أوليائك, اللهم أغفر للمؤمنين والمؤمنات,  (0)عن سبيلك ويكذبوف رسلك
وألِّف  -,أم: أمورىم كمواصبلهتم- وأصلح ذات بينهم (3)والمسلمين ]والمسلمات[

كىي: العلم  -ي قلوبهم اإليماف, والحكمة قلوبهم, واجعل ف -أم : اٝبع  بْب- (4)بين
أف يوفوا بعهدؾ الذم  أم : أ٥بمهم - وثبتهم على ملة رسولك وأوزعهم -كالعمل

وانصرىم على عدوؾ وعدوىم إلو الحق,  -كىو ما أيلزموا بو من الشرائع عاىدهتم عليو
 .«واجعلنا منهم

 خبلفان لؤلذرعي. (6)((ّٓموعا))اْب السورة مكركىة كما ُب  (5)  چ ې  ې  ېچ كزيادة   
  .الكفرة؛ ليعم كل كافر (7)كيسٌن أف يقوؿ بدؿ كفرة أىل الكتاب عذّْب 

 
 
 
 
 
 

                                                 

 .((ا٢بقها))ُب )ـ( ك )ح(  ((ا٢بقو))قولو ( ُ)
 ساقط من )ظ(. ((كيكذبوف رسلك))قولو ( ِ)
 ثبت من بقية النسخ.ساقط من األصل، كا٤ب ((ا٤بسلمات))قولو ( ّ)

 ساقط من )ح(. ((بْب))قولو ( ْ)
 (.ِٖٔ) البقرة: (ٓ)

  .(ُٔ/ ْ) :( آّموع شرح ا٤بهذبٔ)

 ساقط من )ظ(. ((عذب))قولو ( ٕ)
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ذكر  (0): إ٭با(1)كذكر أىل الكتاب ليس للتخصيص كما ال ٱبفى فاندفع قوؿ االسنوم
تاب ا٤بستولْب ُب زمنو على أكثر ببلد اإلسبلـ، كىم ال ك (4)ذلك إلدخاؿ التتار (3)النوكم
 كقد زاؿ ذلك فينبغي أف يأٌب ٗبا كرد انتهى. ،(5)]٥بم[
/أ[ الصبح؛ لثبوتو عن ٖٕ[كإذا ٝبع بْب ىذا كقنوت الصبح، يسن أف يبدأ بقنوت   
 ُب الوتر أيضا، أىمَّا كتر النصف األكؿ فيكره القنوت فيو كبقية السنة. النيب 
ع فيو بقدر الفاٙبة بطلت صبلتو، نعم إف طوَّؿ بو االعتداؿ ٕبيث زاد على ذكره ا٤بشرك  

أطلق الصحة، ٍب رأيت  (6)كعلى ىذا التفصيل ٰبمل كبلـ من أطلق البطبلف، كمن/
يرده، كليس كما قاؿ؛ ألف إطبلقهما ٧بموؿ  (8)نقل ذلك، كقاؿ إف كبلـ الشيخْب (7)الشارح

 على ما ذكراه ُب سجود السهو.
من أنو جائز، ال  (12)تبعا للرافعي (9)٤با ُب أصلو خبلفا-ييسىنُّ القنوت مع ما مىرَّ أيضا ( وَ )
نزلت با٤بسلمْب كلو  (لَِنازَِلةٍ )من ا٣بمس ُب اعتداؿ الركعة األخّبة  (ِبُكلِّ َمْكُتوبَةٍ ) -سنة

أف يتعدل نفعو كأسر العآب، كالشجاع،  (11)كاحدا كما ٕبثو ٝبع، لكن اشَبط فيو اإلسنوم

                                                 

 (.ِٔٔ/ّينظر: ا٤بهمات: )(. ُ)
 .((ٗبا))ُب )ـ(   ((إ٭با))قولو ( ِ)

  .(ُٔ/ ْ) :( آّموع شرح ا٤بهذبّ)

ل ىم يأجوج كمأجوج، كقيل قبيلة من قبائلهم، أك نسل منهم، كقيل أبناء التَب: قيالتتار أك  (.ْ)
 (.ِٕ. ينظر: ا٤بغوؿ ]التتار[ بْب االنتشار كاالنكسار )ص: عمهم، من ذرية يافث بن نوع 

 ساقط من األصل، كا٤بثبت من بقية النسخ. ((٥بم))قولو ( ٓ)
 /أ من )ـ(.ُٕٓهناية لوح  ((كمن))قولو ( ٔ)
 ب(ُُْ/ؿ٨ُبطوط شرح اإلرشاد ) ينظر: (. ٕ)
 .(ُٓ/ ْ) :آّموع شرح ا٤بهذب، ك (ُِٔ/ ِ): العزيز شرح الوجيزينظر:  (.ٖ)
 (.ُّٔينظر: ا٢باكم الصغّب للقزكيِب )ص/ ((كجاز ُب غّبو لنازلة))قاؿ ُب أصلو: (. ٗ)
 .(ُٓٓ/ ُ): العزيز شرح الوجيز (.َُ)
  (.ُٖ/ّينظر: ا٤بهمات: )(.ُُ)
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شهران متتابعان ُب ا٣بمس ُب اعتداؿ الركعة األخّبة قنت  أنو  :كىو متجو، كذلك ٤با صح
   خلفو. ، كيؤمّْني مىنٍ (1)يدعوا على قاتلي أصحابو ببئر معونة
؛ إذ ال ٲبكن (4)بالنظر إٔب ا٤بقتولْب (3)ا٤بسلمْب، ال (0)كالدعاء كاف لدفع ٛبردىم عن

للدعاء برفع تلك ] /بٖٕ[تداركهم، كمنو يؤخذ أىنَّو يسنُّ ُب ىذا القنوت أف يتعرض فيو 
كلو مسلمْب كما ىو -النازلة لكن بشرط أىالَّ يطوّْلو، كسواء فيها ا٣بوؼ من ٫بو عدك

أخذا  (5)كالقحط كا١براد ك٫بوىا كالوباء، ككذا الطاعوف كما ٲبيل إليو كبلـ الزركشي -ظاىر
رد قوؿ ، كأشار ل(6)دعا بصرفو عن أىل ا٤بدينة، كبو أفٌب شيخ اإلسبلـ العبلئي من أنو 
، كبعده، كٓب يقنتوا لو حيث قاؿ: ال ا٤بتجو عندم ا٤بنع؛ لوقوعو ُب زمن عمر  (7)األذرعي

ريب أنو من النوازؿ العظاـ؛ ٤با فيو من موت غالب ا٤بسلمْب، كتعطيل كثّب من معايشهم، 
كشهادة من مات بو ال ٲبنع كونو نازلة كما إنا نقنت عند نازلة العدك، كإف حصلت 

ن قتلوه، كعدـ نقلو عن السلف ال يلـز منو عدـ الوقوع، كعلى تسليمو، فيحتمل الشهادة ٤ب

                                                 

كقيل: بْب جباؿ يقاؿ ٥با أبلى ُب طريق ا٤بصعد  ،بْب أرض بِب عامر كحرٌة بِب سليم بئر معونة: (.ُ)
 .(َِّ/ ُ) :معجم البلداف .كىي لبِب سليم ،من ا٤بدينة إٔب مكة

 .((على))ُب )ظ(  ((عن))قولو ( ِ)

 ساقط من)ظ(. ((ال))قولو( ّ)
 .((للمقتولْب))ُب بقية النسخ  ((إٔب ا٤بقتولْب))قولو ( ْ)
 (.ِِٖينظر: خادـ الرافعي كالركضة )ص:(.ٓ)
اف حافظا ثبتا ، كخليل بن كيكلدم الشيخ صبلح الدين العبلئي ا٢بافظ ا٤بفيد أبو سعيدىو:  (.ٔ)

تفقو على  ،ثقة عارفا بأ٠باء الرجاؿ كالعلل كا٤بتوف فقيها متكلما أديبا شاعرا ناظما ناثرا متفننا أشعريا
كصنف كتابا ُب األشباه كالنظائر ككتابا ٠باه ، ىاف الدين بن الفركاحالشيخْب كماؿ الدين الزملكاين كبر 

تنقيح الفهـو ُب صيغ العمـو ككتاب حسنا ُب ا٤براسيل ككتابا ُب ا٤بدلسْب ككتب أخر كشرع ُب أحكاـ 
طبقات الشافعية الكربل . ينظر: كربل عمل منها قطعة نفيسة كفسر آيات متفرقة كٝبع ٦بامع مفيدة

 .(ّٓ/ َُ) :للسبكي
 (.ُٖٓ)ص:  فتاكل العبلئي (. ٕ)
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أهنم تركوه إيثارا لطلب الشهادة، ٍب قاؿ بل يسن ٤بن ٓب ينزؿ ّٔم الدعاء عمن نزؿ ّٔم 
 انتهى.

 كيسنُّ مراجعة اإلماـ األعظم بالنسبة للجوامع، فإف أمر بو كجب.
فبل يسن فيهما، لكنو ال يكره عند النازلة، كاألكجو  كخرج با٤بكتوبة النفل، كا٤بنذكرة،  

 (1)كراىتو ُب صبلة ا١بنازة مطلقا؛ لبنائها على التخفيف.
بعد ذلك  (ثػُمَّ )على األرض أكال  (رُْكَبةٍ  (0)/ِفي السُُّجوِد َوْضُع ُكلِّ )]/إٗ[ييسىنَّ  (وَ ) 

  .عظم الكف: ٦بتمع (3)كىو/ (َحْذَو َمْنِكبٍ ) أم كف  (َيدٍ )يسن  كضع كل 
 كالعضد

كأنو كاف يضع »، (6)«ركبتيو قبل يديو (5)كاف يضع/  من أنو »؛ ٤با صٌح (4)
 .(7)«يديو حذك منكبيو

                                                 

 .ُٗٓ/ ُ) أسُب ا٤بطالبينظر:  (ُ)
 /أ من )ظ(.َُّهناية لوح  ((كل))قولو ( ِ)
 /ب من )ح(.ُُُهناية لوح  ((كىو))قولو (. ّ)
  .(ُٕٕ/ ُلساف العرب )، ك (ٕٔ/ ٕاحملكم كاحمليط األعظم )ينظر: (.ْ)
 /ب من )ـ(.ُٕٓهناية لوح  ((يضع))قولو ( ٓ)
كائل ، من حديث باب كيف يضع ركبتيو قبل يديو(ّٖٖ)( ِِِ/ ُ)ركاه أبو داككد ُب سننو: ( ٔ)

 ."ركبتيو إذا سجد؛ كضع ركبتيو قبل يديو، كإذا هنض؛ رفع يديو قبل" : رأيت النيب ، كلفظوبن حيجر
كىذا سند " :(ِّٗ/ ِ) :سلسلة األحاديث الضعيفة كا٤بوضوعة كأثرىا السيئ ُب األمةقاؿ األلباين ُب 

ضعيف، كقد اختلفوا فيو، فقاؿ الَبمذم عقبو: " ىذا حديث حسن غريب، ال نعرؼ أحدا ركاه مثل 
 ".ىذا عن شريك ". كقاؿ ا٢باكم: " احتج مسلم بشريك "! ككافقو الذىيب! كليس كما قاال

عباس ديث ، من حالتجاُب ُب السجود( ّْٓٓ)(ُّ/ ّمعرفة السنن كاآلثار )البيهقي ُب  ركاه (. ٕ)
بن سهل قاؿ: اجتمع أبو ٞبيد، كأبو أسيد، كسهل بن سعد، ك٧بمد بن مسلمة، فذكركا صبلة رسوؿ 

ٍب سجد، فأمكن أنفو كجبهتو، ك٫بى يديو عن جنبيو، ككضع كفيو ))كقاؿ ُب السجود:  كفيو ، اهلل 
 .(ِّْ/ ّ): صحيح أيب داكد. كصححو األلباين ُب ((حذك منكبيو، ٍب رفع رأسو
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كنا نضع اليدين قبل الركبتْب فأمرنا » دًن اليدين منسوخ بقوؿ أيب سعيد:كحديث تق
 .(0)ركاه ابن خزٲبة (1)«بوضع الركبتْب قبل اليدين
، فقدـ (5)(4)اب بأف األكؿ أثبت من الثاين كما قالو ا٣بطايب، كٯب(3)كاعَبض بضعف سنده

 لذلك مع ما فيو من السهولة كحسن ا٥بيئة، كا٤بنظر. 
أم: ( بَِنْشرٍ )سينَّ التفريق بْب ركبتيو كفخذيو بشرب أخذا ٩با يأٌب، ككضع أصابع يديو  (وَ )

تباع فبل يفرجها؛ لبل لبعضها إٔب بعض (َضم  )مع  (وَ )مع نشرىا إٔب القبلة فبل يقبضها 
  .(7)، كالضم ابن حباف(6)فيهما ركاه ُب النشر البخارم

                                                 

باب ذكر الدليل على أف األمر بوضع اليدين ( ِٖٔ) (ّّْ/ ُ)و: صحيحركاه ابن خزٲبة ُب  (.ُ)
قبل الركبتْب عند السجود منسوخ، كأف كضع الركبتْب قبل اليدين ناسخ، إذ كاف األمر بوضع اليدين 

. كضعفو ناسخ قبل الركبتْب مقدما، كاألمر بوضع الركبتْب قبل اليدين مؤخرا، فا٤بقدـ منسوخ، كا٤بؤخر
 .(ُِٗ/ ِ): فتح البارم ا٢بافظ ابن حجر ُب

٧بمد بن إسحاؽ بن خزٲبة بن ا٤بغّبة، أبو بكر، السلمي النيسابورم، الشافعي اإلماـ ىو:  (.ِ)
صحيح ابن خزٲبة، ككتاب التوحيد كإثبات صفات الرب صنف: ا٢بافظ، ا٢بجة، الفقيو، إماـ األئمة، 

 :سّب أعبلـ النببلءك ، (ُٔٗ/  ٕ) :ا١برح ك التعديل ظر:ين ىػ. ُُّعز ك جل، توُب سنة 
 . (َُٗ/  ّ) :طبقات الشافعية للسبكيك ، (ّٓٔ/ُْ)
 .((عنده))ُب )ح(  ((سنده))قولو ( ّ)
أبو سليماف ٞبد بن ٧بمد بن إبراىيم بن خطاب ا٣بطايب، ا٢بافظ اللغوم الفقيو احملدث، ىو: (. ْ)

سّب . ينظر: ىػّٖٖتوُب سنة  ،السنن، كإصبلح غلط احملدثْبمعآب ك  أشهر تصانيفو: غريب ا٢بديث،
  (.َِٗ/ ّ: )كتذكرة ا٢بفاظ للذىيب، (ُِٕ/ ّ)  :شذرات الذىبك (،  ِّ/ ُٕ) :أعبلـ النببلء

  .(َِٖ/ ُمعآب السنن )ينظر:  (. ٓ)
 من حديث أيب ،باب سنة ا١بلوس ُب التشهد( الصبلة، ِٖٖ) (ُٓٔ/ ُ) :صحيح البخارم (. ٔ)

فإذا سجد كضع يديو غّب » كفيو:  أنا كنت أحفظكم لصبلة رسوؿ اهلل قاؿ:  يد الساعدمٞب
 .«مفَبش كال قابضهما

ذكر ما يستحب للمصلي ضم (َُِٗ)( ِْٖ/ ٓ)و: صحيحيشّب إٔب ما ركاه ابن حباف ُب  (. ٕ)
كإذا سجد ضم كاف إذا ركع فرج أصابعو   أف النيب ))عن أبيو  علقمة بن كائل. األصابع ُب السجود

 .(ِٖٔ/ ِ) :صحيح ا١بامع الصغّب كزيادتو. كصححو األلباين ُب ((أصابعو
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 .(0()1)ككوهنما إٔب القبلة ركاه البيهقي
٥با لبلتباع أيضان، كيسن رفع ذراعيو عن األرض معتمدان على راحتيو؛  (َكْشفٍ )مع ( وَ ) 

وده فشق عليو ، كيكره بسطهما للنهي عنو، نعم لو طاؿ سج(3)لؤلمر بو ُب خرب مسلم
 .(4)((آّموع))٢بديث فيو ذكره ُب ]/بٕٗ[االعتماد على كفيو، كضع ساعديو على ركبتيو؛ 

َهٍة َوأَْنفٍ )بعد كضع ركبتيو ٍب يديو يسن كضع  (ثُػمَّ ) ، (5)معا لبلتٌباع ركاه أبو داكد (َجبػْ
 . (6)كغّبه
 
 
 

                                                 

 ساقط من )ـ(. ((ركاه البيهقي -إٔب -كمع ضم لبعضها))من قولو ( ُ)
باب يضم أصابع يديو ُب ( ِٔٗٔ) (ُِٔ/ ِ) :السنن الكربليشّب إٔب ما ركاه البيهقي ُب  (.ِ)

إذا سجد فوضع يديو باألرض استقبل  لرباء قاؿ " كاف رسوؿ اهلل عن ا ،السجود كيستقبل ّٔا القبلة
 .بكفيو كأصابعو القبلة "

باب االعتداؿ ُب السجود، ككضع  (ْْٗ( )ّٔٓ/ ُ)و: صحيحيشّب إٔب ما ركاه مسلم ُب  (.ّ)
من حديث الرباء  ،الكفْب على األرض كرفع ا٤برفقْب عن ا١بنبْب، كرفع البطن عن الفخذين ُب السجود

 . ((إذا سجدت فضع كفيك كارفع مرفقيك)): رسوؿ اهلل  :قاؿقاؿ: 
مشقة  شكي أصحاب رسوؿ اهلل )) :عن أيب ىريرة قاؿ. كنص ا٢بديث (ُّْ/ّ) :( آّموعْ)

ذكر إباحة ( ُُٖٗ) (ِْٔ/ ٓابن حباف )ركاه  .((السجود عليهم فقاؿ استعينوا بالركب
. كصححو األرنؤكط ُب تعليقو د ضعف أك كرب سناستعانة ا٤بصلي بالركبة ُب سجوده عند كجو 

  عليو.

 . من حديثباب كيف يضع ركبتيو قبل يديو (ِِِ/ ُ)و: سننيشّب إٔب ما ركاه أبو داككد ُب ( ٓ)
إذا سجد كضع ركبتيو قبل يديو، كإذا هنض رفع يديو قبل  رأيت النيب »كائل بن حجر، قاؿ: 

  .(ِِٖ/ ُ) :بيحمشكاة ا٤بصا. كضعفو األلباين ُب «ركبتيو

 (ِّٕ/ٓ) :صحيح ابن حباف. ك باب السجود (ِٖٖ) (ْٓ/ ِ) :سنن ابن ماجوينظر:  (ٔ)
 .ذكر ما يستحب للمصلي كضع الركبتْب على األرض عند السجود قبل الكفْب (ُُِٗ)
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 (4) ، كغّبه(3)عن البندنيجي ((موعآّ))ك (0)((احملرر))، ك(1)((أصل الركضة))كا٤بعية ىي ما ُب 

أهنما كعضو كاحد يقدـ أيهما شاء،   (7)عن الشيخ أيب حامد (6)آخر منو (5)لكن ُب موضع
إٔب كجوب كضع األنف؛ لقياـ الدليل عليو من غّب معارض لو،  (8)((آّموع))كميل كبلـ 

 كاالقتصار على ا١ببهة ال ينافيو؛ ألنو زيادة ثقة.
قياسان على كشف اليدين، كيكره ٨بالفة  (9) (ُكِشفَ )نف أف يكوف قد كيسن ُب األ   

الَبتيب ا٤بذكور، كعدـ كضع األنف، كيسٌن أيضان أف يفرؽ قدميو بشرب، كينصبهما موجها 
: كيرفع ظهره، كال (12)((الكفاية))أصابعهما للقبلة، كيفرجهما كيعتمد على بطنهما، قاؿ ُب 

 .(11)ٰبدكدب
 . (13)يلو مكشوفتْب حيث ال خيفَّ من ذ (10)كيربزٮبا 

                                                 

 .(َِٓ/ ُ): ( العزيز شرح الوجيزُ)
 (.ّٓاحملرر )ص:   (. ِ)
أحد األئمة من أصحاب الوجوه  ،دنيجي صاحب الذخّبةالقاضي أبو علي البن البندنيجي ىو:(.ّ)

 ،كلو التعليقة ا٤بسماة با١بامع ،درس الفقو ببغداد على الشيخ أيب حامد األسفراييِب كعلق عنو التعليق
طبقات . ينظر: كتوُب بو سنة ٟبس كعشرين كأربعمائة ،ككتابو ا١بامع ،ككتاب الذخّبة كىو دكف التعليقة

 .(َِٕ/ُ) :طبقات الشافعية البن قاضى شهبة، ك (َّٓ/ ْ) :بكيالشافعية الكربل للس
  .(ُِْ/ ّ) :آّموع شرح ا٤بهذب ( ْ)

 .((مواضع))ُب )ظ(ك )ح(  ((موضع))قولو ( ٓ)
 . (ِِْ/ ّ) :( آّموع شرح ا٤بهذبٔ)
 .(ُِٔ/ ُ) :أسُب ا٤بطالبينظر: (. ٕ)
  .(ِْٓ/ ّ) :( آّموع شرح ا٤بهذبٖ)

  .(ّّّ/ ُالغرر البهية ) .(ِٔٓ/ ُ) البْبركضة الطينظر: ( ٗ)

 .(ُٖٗ/ ّ) :كفاية النبيو(.َُ)
 .(ِْٖ/ ْ) :هتذيب اللغةئ. ا٢بدبة: موضع ا٢بدب ُب الظهر النات (.ُُ)
 .((كيركدٮبا))ُب )ح(  ((كيربزٮبا))قولو ( ُِ)

  .(ّٕٕ/ُحاشية ا١بمل على شرح ا٤بنهج ) (ُٓ/ ُ) فتح الوىاب ينظر:(.ُّ)
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ـٍ )سينَّ  (1)(وَ )  بعد  (َجْلَسُة اْسِتَراَحةٍ )أم: ألجل قياـ عن سجود لغّب تبلكة  (ِلِقَيا
، ككذا (0)السجود، كقبل القياـ بقدر ا١بلوس بْب السجدتْب؛ لبلتباع، ركاه البخارم

كاف »، كخرب: كصححو ُب عشرة من الصحابة  (4)عن أيب ٞبيد الساعدم (3)الَبمذم
، أك ٧بموؿ على بياف ا١بواز (5)غريب «إذا رفع رأسو من السجود استول قائما   ]/أَٖ[

األكؿ،  (6)فبل يضر ٚبلف ا٤بأمـو ألجلها كإف كره ألنو يسّب، كبو فارؽ ما لو ٚبلف للتشهد/
ـ،  نعم إف كاف بطيء النهضة كاإلماـ سريعها، كسريع القراءة ٕبيث يفوتو بعض الفاٙبة حر 

ُب ٧بل التشهد األكؿ عند تركو، كُب  (7)كما ٕبثو األذرعي، كال تسن للقاعد، كاألكجو سنها
يكره تطويلها على ا١بلوس  (8)((التتمة))غّب العاشرة ٤بن صلَّى عشر ركعات مثبل بتشهد، كُب 

                                                 

 ساقط من )ظ(. ((ك))قولو ( ُ)
يصلي، فإذا كاف ُب كتر من  رأل النيب »مالك بن ا٢بويرث الليثي، أنو يشّب إٔب حديث  (.ِ)

كتاب  (ِّٖ)(ُْٔ/ ُ)و: صحيحركاه البخارم ُب « صبلتو ٓب ينهض حٌب يستوم قاعدا
 .باب من استول قاعدا ُب كتر من صبلتو ٍب هنضاألذاف، 

 .باب كيف النهوض من السجود(، أبواب الصبلة، ِٕٖ) (ٕٗ/ ِ)و: سننركاه الَبمذم ُب  (.ّ)
عبد الرٞبن بن سعد، كيقاؿ عبد الرٞبن بن عمرك بن سعد، كقيل  ،أبو ٞبيد الساعدمىو:  (.ْ)

توُب ُب آخر ، عدة أحاديث، شهد أحدا كما بعده ركل عن النيب  ا٤بنذر بن سعد بن ا٤بنذر
  ،(َٖ/ ٕ) :اإلصابة ُب ٛبييز الصحابة ينظر: خبلفة معاكية أك أكؿ خبلفة يزيد بن معاكية.

 .(ٖٕ/ ٓ): أسد الغابةك 
حديث كائل بن حجر: أف رسوؿ : "(ّٕٗ/ ِالتلخيص ا٢ببّب )قاؿ ابن حجر العسقبلين ُب  ( ٓ)

كاف إذا رفع رأسو من السجدتْب استول قائمنا. ىذا ا٢بديث بٌيض لو ا٤بنذرم ُب الكبلـ  اهلل 
كم ُب "ا٣ببلصة"  ُب "فصل الضعيف" كذكره ُب شرح "ا٤بهذب" على "ا٤بهذب" كذكره النو 

ُب "مسند البزار" ُب أثناء  -بعد الثما٭بائة-فقاؿ: غريب، كٓب ٱبرجو. كظفرتي بو ُب سنة أربعْب 
ىذا  :(ّٕٔ/ ّ) :البدر ا٤بنّبكقاؿ ابن ا٤بلقن ُب  حديث طويل ُب صفة الوضوء كالٌصبلة.

 ...و من ىذا الوجوا٢بديث غريب جدا ال أعلم من خرج
 /أ من )ـ(.ُٕٔهناية لوح  ((للتشهد))قولو ( ٔ)
 .((مثلها)) ُب)ح( ((سنها))قولو ( ٕ)
 (.ِٖٓتتمة اإلبانة للمتوٕب: )ص: (. ٖ)
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بْب السجدتْب، كظاىره أنو ال يبطل مطلقا، كفيو نظر؛ إذ صريح قو٥بم يسن السجود 
على تطويلها على أقل ا١بلوس بْب  ((التتمة))سهوا ًإفَّ عمدىا مبطل، فليحمل كبلـ  لتطويلها

السجدتْب ٖببلؼ ما لو طو٥با إٔب حد لو طولو إليو أبطل، فإنو يبطل ىنا أيضا، على أف 
ا٤بتوٕب ٩بن يرل أف تطويلو ال يبطل، فأكٔب ىي فبل ٰبتج بظاىر عبارتو السابقة؛ ألهنا مبنية 

 على ضعيف. 
ُب سجود  (0)((ا٣بادـ))أفٌب بأف تعمد تطويلها مبطل، كأطاؿ فيو، كُب  (1)ٍب رأيت البلقيِب

تطويلها مبطل، ك٩با ىو صريح ُب ذلك ما   ]/بَٖ[السهو صرائح  قاطعة للنزاع ُب أف 
فيو ُب صبلة ا٣بوؼ فيما لو صلى ّٔم ثنائية، كفرقهم فرقتْب، كصلى باألكٔب ركعة، 

فعو من السجود، ٍب انتظر األخرل جالسا فقاؿ : قاؿ األصحاب إف عقب ر  (3)]كفارقتو[
جهل أف ذلك ال ٯبوز ٓب تبطل، كإال بطلت، كىي فاصلة، كقيل: من الركعة األكٔب، كقيل: 

 من الثانية. 
، كاإلماـ فيها فيجلس (4)كللخبلؼ فوائد غّب التعليق على ركعة/ ، منو: ا٤بسبوؽ إذا أحـر

، كنظر فيو بأهنا حقيقة فيجوز أف يقاؿ ينتظره، كإف  (6)/(5)و البارزممعو على غّب األخّب قال
 . (8)ال ٘بب موافقتو فيها (7)كانت مستقلة، ك٥بذا

  

                                                 

  (. َُٓ/ُينظر: فتاكل البلقيِب: )(. ُ)
 (.ِْْ-َِْخادـ الرافعي كالركضة: )ص: (ِ)

 ثبت من بقية النسخ.كا٤ب ((كفارقت))ُب األصل  ((كفارقتو))قولو ( ّ)
 /ب من )ظ(.َُّهناية لوح  ((ركعة))قولو ( ْ)
 .(ُّٔ/ ُ) :أسُب ا٤بطالبينظر النقل عنو ُب  (.ٓ)
 /أ من )ح(.ُُِهناية لوح  ((البارزم))قولو  (.ٔ)
 .((كىذا))ُب )ح(  ((ك٥بذا))قولو ( ٕ)
 .((٥با))ُب )ح(  ((فيها))قولو ( ٖ)
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ذكران كاف أك قويان أك -ا٤بصلي  (اْعِتَمادُ ) (1)سينَّ ألجل القياـ عن قعودو، أك سجودو  (وَ )
ُب  (0)بلتباع، ركاه البخارمأم: بطنهما مبسوطتْب على األرض؛ ل (َيَدْيوِ )على  -ضدٮبا

 األكؿ، كيقاس بو الثاين. 
: (5)كالرافعي  (4) ((ا٢باكم))، كال يتوىم خبلؼ ذلك من قوؿ (3)كالنهي عن ذلك ضعيف

االعتماد عند كضع اليدين ال ُب  (8)ُب شدة (7)بالنوف؛ ألف معناه التشبو بو (6)يقـو كالعاجن
ضعيف، ] /أُٖ[(9)«كما يضع العاجنكاف يضع يديو  »كيفية ضم أصابعهما، كحديث: 

                                                 

 .((عن سجود أك قعود))بقية النسخ  ُب ((عن قعود، أك سجود))قولو ( ُ)

 باب: كيف يعتمد على األرض إذا قاـ من الركعة؟الصبلة،  (ِْٖ) (ُْٔ/ ُ) ركل البخارم:(. ِ)
عن أيب قبلبة، قاؿ: جاءنا مالك بن ا٢بويرث، فصلى بنا ُب مسجدنا ىذا، فقاؿ: إين ألصلي بكم كما 

لى اهلل عليو كسلم يصلي، قاؿ أيوب: فقلت أريد الصبلة، كلكن أريد أف أريكم كيف رأيت النيب ص
قاؿ أيوب:  -يعِب عمرك بن سلمة  -أليب قبلبة: ككيف كانت صبلتو؟ قاؿ: مثل صبلة شيخنا ىذا 

يتم التكبّب، كإذا رفع رأسو عن السجدة الثانية جلس كاعتمد على األرض، ٍب »ككاف ذلك الشيخ 
 .«قاـ

عن ابن عمر: "أف رسوؿ اهلل ( ِٗٗ)( َِٔ/ ُ)ننو: كرد النهي عن ذلك عند أيب داككد ُب س (.ّ)
 ."آّموعكضعفو النوكم ُب  هنى أف يعتمد الرجل على يديو إذا هنض ُب الصبلة: (ّ /ْْٓ). 

   (.ُّٔينظر: ا٢باكم الصغّب للقزكيِب: )ص/ (.ْ)
 .(ِٔٓ/ ُ) :العزيز شرح الوجيز (.ٓ)
األرض بيديو من الكرب كقيل: العاجن مأخوذ من م: كالرجل ا٤بسن الذم يعتمد ُب قيامو على أ( ٔ)

عاجن العجْب كا٤بعُب التشبيو بو ُب شدة االعتماد عند كضع اليدين ال ُب كيفية ضم أصابعهما 
 (.ِّٗ/ِمغِب احملتاج ) (ّّْ/ ُالغرر البهية )( ِْْ/ّينظر: آّموع شرح ا٤بهذب )

 ساقط من )ـ(. ((بو)) قولو( ٕ)

 .((شدتو))ح( ُب ) ((شدة))قولو ( ٖ)
حديث ابن عباس: "( ْٕٔ/ ُ): التلخيص ا٢ببّبكقاؿ ابن حجر ُب  ٓب أقف على من أخرجو، (.ٗ)

كاف إذا قاـ ُب صبلتو كضع يديو على األرض كما يضع العاجن " قاؿ ابن   - -" أف رسوؿ اهلل 
كقاؿ النوكم ُب  الصبلح ُب كبلمو على الوسيط: ىذا ا٢بديث ال يصح كال يعرؼ كال ٯبوز أف ٰبتج بو.

 ..". ىذا حديث ضعيف، أك باطل ال أصل لو (ِْْ/ِب: )شرح ا٤بهذ
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إذا  كاف »، كا٣برب الصحيح: (0)/(1)((آّموع))أك باطل، كلو صح كاف معناه ما مىرَّ قالو ُب 
، ٧بلو (4)«هنض على ركبتيو، كاعتمد على فخذيو»، كُب ركاية: (3)«هنض رفع يديو قبل ركبتيو

لو تقدًن رفع اليدين، كاالعتماد  إذا ٓب يأت ا٤بصلي بسنة االعتماد السابق، فحينئذ السنة
 (6)على الفخذين ليستعْب على النهوض، كعليو ٰبمل أيضا إطبلؽ ابن الصباغ (5)]ّٔما[

 ندب رفع يديو قبل ركبتيو.
أم: ُب التشهد  (ِفيوِ  التََّشهُُّد اأَلوََّؿ, َوقُػُعوُدُه, َوالصَّاَلُة َعَلى النَِّبيِّ )سينَّ  (وَ )  

من ركعتْب من الظهر، كٓب  ، كصرفها عن الوجوب قيامو (7)حيحةاألكؿ لؤلخبار الص
 . (8)ٯبلس ٍب سجد للسهو، فعدـ تداركها دليل على عدـ كجوب شيء منها

ركاه ّٔا  (ِفي اْلُقُنوتِ ) كآلو، كأصحابو كما مىرَّ  سينَّ الصبلة كالسبلـ على النيب  (وَ )
  .(12)نيب، كأ٢بق بو قنوت الصبحُب قنوت الوتر بلفظ كصلى اهلل على ال (9)النسائي
 
 
 

                                                 

  .(ِْْ/ ّ) :( آّموع شرح ا٤بهذبُ)

 /ب من )ـ(.ُٕٔهناية لوح  ((ُب آّموع))قولو ( ِ)
، كضعفو األلباين باب كيف يضع ركبتيو قبل يديو (ّٖٖ) (ِِِ/ ُ)و: سننركاه أبو داككد ُب  (.ّ)

 .(ِِٖ/ ُ) :صابيحمشكاة ا٤بُب 
، كضعفو األلباين باب كضع الركبتْب قبل اليدين( ِِٗٔ) (ُِْ/ ِالسنن الكربل للبيهقي ) (.ْ)

 .(َّّ/ ِ) :سلسلة األحاديث الضعيفة كا٤بوضوعة كأثرىا السيئ ُب األمة
 ساقط من األصل كا٤بثبت من بقية النسخ. ((ّٔما))قولو ( ٓ)

 (ُّْ)ص/ ينظر : الشامل  البن الصباغ(. ٔ)
 .(، كما بعدىآُْ/ ّ) :آّموع شرح ا٤بهذب ساقها النوكم كأفاض ُب (. ٕ)
  .(ْٔٗ/ ّفتح العزيز ) (ُّّب الفقو الشافعي )ص:  والتنبي (ُِّ/ ِا٢باكم الكبّب )ينظر:  (. ٖ)
  .(ُِّ) تقدـ ٚبرٯبو (. ٗ)
  .(ِٕمنهاج الطالبْب كعمدة ا٤بفتْب ُب الفقو )ص:  ينظر: (. َُ)
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 . (0)ا٤بطَّلب (1)كىم ا٤بؤمنوف من بِب ىاشم كبِب  (َعَلى آِلوِ )سينَّ الصبلة  (وَ )
؛ ٤با صٌح من األمر ّٔا فيو دكف (اأَلِخيرِ )التشهد  (ِفي)كقيل: كل مؤمن كما مرَّ 

 على التخفيف.] /ب ُٖ[ (4)، ]لبنائو[(3)األكؿ
 .(5)كاختّب؛ ٢بديث صحيح فيو كقيل: يسٌن فيو أيضان،

، كُب االٝباع نظر؛ ألف قضية  (6)كقيل: ٯبب ُب األخّب، كىريدَّ بأنو خبلؼ االٝباع قبلو
 .أنو قوؿ للشافعي  (7)((الركضة))كبلـ 
، كعلى آؿ ٧بمد  (8)((الركضة))كأقلها: اللهم صٌل على ٧بمد، كآلو، كأكملها كما ُب   

إبراىيم، كبارؾ على ٧بمد، كعلى آؿ ٧بمد كما باركت  كما صليت على إبراىيم، كعلى آؿ
((األذكار))على إبراىيم، كعلى آؿ إبراىيم، إنك ٞبيد ٦بيد، كُب 

زيادة على ذلك  (9)كغّبه 
 األفضل. (12)فهي

                                                 

 ساقط من بقية النسخ. ((بِب))قولو ( ُ)
بنو ك  العدنانية،العرب ا٤بستعربة من بنو ىاشم كبنو ا٤بطلب فخذاف من بِب عبد مناؼ من قريش،  (.ِ)

اإلنباه ، ك (ِنسب عدناف كقحطاف )ص:. ينظر: كعشّبتو األقربوف ىاشم ىم فصيلة رسوؿ اهلل 
  .(ْٓعلى قبائل الركاة )ص: 

فقلنا قد علمنا أك عرفنا كيف  قاؿ خرج علينا رسوؿ اهلل  بن عجرة  كعبيشّب ٢بديث   (.ّ)
نسلم عليك فكيف نصلي عليك قاؿ قولوا اللهم صل على ٧بمد كعلى آؿ ٧بمد كما صليت على 

صحيح . إبراىيم إنك ٞبيد ٦بيد اللهم بارؾ على ٧بمد كما باركت على إبراىيم إنك ٞبيد ٦بيد
 .باب، أحاديث األنبياء ،كتاب( َّّٕ)(ُْٔ/ ْ) :البخارم

 ، كا٤بثبت من بقية النسخ.((لبيانو))ُب األصل  ((لبنائو))قولو ( ْ)
أبو عوانة ُب  . ركاه كاف يصلي على نفسو ُب التشهد األكؿ كغّبه يشّب ٢بديث أف النيب  (.ٓ)

 .(َْٗ/ ّ) :أصل صفة صبلة النيب صلى اهلل عليو كسلم كصححو األلباين ُب (،ِّْ/ِ) :صحيحو
 (.ُْٓ/ ّ) :آّموع شرح ا٤بهذب ينظر: (. ٔ)

  .(ِّٔ/ ُ) ركضة الطالبْب( ٕ)

 . (ِٓٔ/ ُ) ركضة الطالبْب( ٖ)
 .(ُّّاألذكار للنوكم )ص: ينظر:  (.ٗ)
 .((كىو))ُب )ح(  ((فهي))قولو ( َُ)
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 (1)كالسبلـ تقدـ ُب التشهد، فليس ىنا إفراد الصبلة عنو، كال باس بزيادة سيدنا قبل  
 إهنا مبطلة لعلو غلط.  (3)ال أصل لو، كقوؿ الطوسي: بل (0)٧بمد، كالنهي عنو ضعيف

، بل قاؿ ابن عبد (4)كزيادة: كارحم ٧بمدا، كآؿ ٧بمد كما ترٞبت على إبراىيم بدعة
بلفظ الرٞبة مطلقان، كليس كما زعم؛ لثبوت ذلك ُب عدة  ال ٯبوز الدعاء لو  (5)الرب

  ٞبة اهلل كبركاتو.أيها الٌنيٌب كر أحاديث أصحها ُب التشهد، السبلـ عليك 
 . (8)بعضها  (7)أحاديث صحح ا٢باكم  (6)كنظر ُب كوهنا بدعة بأف فيها عدة

                                                 

 ساقط من )ـ(. ((قبل))قولو ( ُ)

كشف من أخرجو. كىو موضوع. ينظر:   كٓب أعثر على ((ال تسيدكين ُب الصبلة))يشّب إٔب خرب: (.ِ)
  .(ّٓٓ/ ِا٣بفاء )

 .(َّٓ/ ُ) :هناية احملتاجينظر النقل عنو ُب   (. ّ)
 .(ّٕٓ/ ُ) :العزيز شرح الوجيز، ك (ٔٔ/ ِ) :ٕبر ا٤بذىب للركياينينظر:  (. ْ)
 .(ِّّ/ ِ) :االستذكارينظر:  (.ٓ)
عن بريدة ا٣بزاعي قاؿ: قلنا يا رسوؿ  (ِِٖٖٗ) (ِٗ/ ّٖ)ه: مسندمنها ما ركاه أٞبد ُب  (.  ٔ)

اللهم اجعل صلواتك كرٞبتك »اهلل، قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلى عليك؟ قاؿ: قولوا: 
. كضعفو ابن حجر «كبركاتك على ٧بمد، كعلى آؿ ٧بمد كما جعلتها على آؿ إبراىيم إنك ٞبيد ٦بيد

  .(َْٖ/ ُّ) :ا٤بطالب العاليةُب 

، ٧بمد بن عبد اهلل بن ٧بمد بن ٞبدكيو بن نعيم الضيب الطهماين، ا٢باكم أبو عبد اهلل ىو: (.ٕ)
النيسابورم، ا٤بعركؼ بػ )ابن البيع(. صاحب "ا٤بستدرؾ على الصحيحْب"، ك"معرفة علـو ا٢بديث" 

سّب أعبلـ ك ، (ّْٕ/ ٓ) :نظر: تاريخ بغداديىػ(.  َْٓكغّبىا من التصانيف الكثّبة. توُب سنة )
 .(ُٖٗ/ ُ) :طبقات الفقهاء الشافعيةك ، (ُِٔ/ ُٕ) :النببلء

 -ابن مسعودو ، عن النيب تصحيح ا٢باكم ٢بديث  (َّٖ/ ُ) :نصب الرايةنقل الزيلعي ُب  (.ٖ)
-  : إذا تشهد أحدكم ُب الصبلة ،فليقل : اللهم صل على ٧بمد كآؿ ٧بمدو ، كبارؾ على "، قاؿ

، كما صليت كباركت كترٞبت على إبراىيم كآؿ  ٧بمدو كعلى آؿ ٧بمدو ، كارحم ٧بمدان كآؿ ٧بمد
ا٤بستدرؾ على ". كىذا التصحيح ال يوجد ُب النسخ ا٤بطبوعة. ينظر: إبراىيم ، إنك ٞبيده ٦بيده 

سلسلة األحاديث الضعيفة كا٤بوضوعة كأثرىا السيئ ، كضعفو األلباين (َِْ/ ُالصحيحْب للحاكم )
 .( َُُٖ/ ُْ) :ُب األمة
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، كبأهنا كإف كانت (0)/أ[  كقع للحاكم ىنا كىمِٖ[بأف ما  (1)كأجاب بعض احملدثْب/
]كيؤيده أيضا  (4)ُب الوضوء ما يؤيده (3)ضعيفة لكنها شديدة الضعف، فبل يعمل ّٔا، كمرٌ 

بعد إف ساؽ تلك األحاديث كبْب  -كىو من فنّْ ا٢بديث باحملل األ٠بى- (5)رعةقوؿ أيب ز 
ضعفها، كلعل ا٤بنع ارجح؛ لضعف األحاديث ُب ذلك، أم: لشدة ضعفها، كٗبا تقرر علم 
أف سبب اإلنكار كوف الدعاء بالرٞبة ٓب يرد ىنا من طريق يعتد ّٔا، كالباب باب اتباع، ال 

بلفظ الرٞبة إف أرادكا امتناع ذلك مطلقان؛  ه من أنو ال يدعى لو ما قالو ابن عبد الرب كغّب 
السبلـ »، كقد صٌح ُب سائر ركايات التشهد: (6)ألف األحاديث الصحيحة صرٰبة ُب رده

 (8) «ارٞبِب كارحم ٧بمدا»أقر من قاؿ:  ، كصٌح أنو (7) «عليك أيها النيب كرٞبة اهلل كبركاتو
 . «ترحم معنا أحداكال »كإ٭با أنكر عليو قولو: 

 
 
 

                                                 

 /أ من )ـ(.ُٕٕهناية لوح  ((ْباحملدث))قولو ( ُ)
اختلف السياؽ ُب بقية النسخ،  ((كقع للحاكم ىنا كىم  -إٔب   -بل قاؿ بن عبد الرب ))من قولو ( ِ)

كما ُب االذكار كغّبه تبعا للصيدالين، كنظر فيو بأهنا كردت ُب عدة أحاديث صحح ا٢باكم ))كنصو: 
 .((ثْب بأف ما كقع للحاكم ىنا كىمبعضا منها كترحم على ٧بمد كرده بعض ٧بققي احملد

 .((كمن))ُب )ـ(  ((كمر))قولو ( ّ)

 ب(. ِٗ/ؿُاالمداد )ينظر:  (ْ)

 .(ُّٓ/ ُ) هناية احملتاجينظر النقل عنو ُب  (. ٓ)
 .((كركده))ُب )ـ(  ((رده))قولو ( ٔ)
  .(َّْ)ص:  كتقدـ ٚبرٯبها (. ٕ)
ذكر الزجر عن سؤاؿ العبد ربو أال يرحم  (،ٕٖٗ) (ِٕٔ/ ّ)و: صحيحابن حباف ُب    ركاه (. ٖ)

 .(َُٗ/ ُ) :إركاء الغليل ُب ٚبريج أحاديث منار السبيل. كصححو األلباين ُب معو غّبه
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قالو  (4)، كال ما (3) «قاؿ كلك (0)لك/ (1)غفر اهلل/»كصٌح أنو ٤با قاؿ لو بعض أصحابو: 
إف ذلك  (7)من أنو ال ٯبوز أف يقوؿ: رٞبة اهلل عليو، فقد قاؿ الصنعاين (6)(5)الصيدالين

ف ا٤براد بالرٞبة جائز، كماتوىم من أنو صلى اهلل عليو كسلم عْب الرٞبة فبل يدعى لو ّٔا؛ أل
أجزؿ ا٣بلق حظان منها، كحصولو لو ال  ، كىو (8)ُب حقو تعأب غايتها ا٤بارة أكؿ الكتاب

ًبزًيىادىًة  ٲبنع طلبها لو كالصبلة كالوسيلة كا٤بقاـ احملمود، كنظران ٤با فيو من عود الفائدة لو  
، كآؿ إبراىيم إ٠باعيل، كإسحاؽ، (9)الٍب الهناية ٥با، كللداعي زيادة ثوابو على ذلك[تىرًقّْيًو 

، كقد يكوف ُب ا٤بفضوؿ مزية، (12)كآ٥بما كخيص؛ ألف الرٞبة كالربكة ٓب ٯبتمعا لنيٌب غّبه
، كآللو كليسوا أنبياء منازؿ إبراىيم، كآلو األنبياء، فالتشبيو بو ألجل ذلك، أك ليطلب لو 

 لقولو: كعلى آؿ ٧بمد فقط.  (11)أك التشبيو عائد

                                                 

 /أ من )ظ(.َُْهناية لوح  ((اهلل))قولو ( ُ)
 /ب من )ح(.ُُِهناية لوح  ((لك))قولو  (.ِ)
 .إذا أكل عنده قـوما يقوؿ ( ََُْٓ) (ُُٖ/ ٗ) :السنن الكربل للنسائي (. ّ)
 ساقط من )ـ(. ((ما))قولو ( ْ)
تلميذ اإلماـ أيب بكر ، ك أبو بكر شارح ٨بتصر ا٤بزين، ٧بمد بن داكد بن ٧بمد الداكدمىو: (. ٓ)

طبقات الشافعية البن قاضى ، ك (ُْٖ/ ْ) :طبقات الشافعية الكربل للسبكي . ينظر:القفاؿ ا٤بركزم
 .(ُِٓ/ ُ) :شهبة

  .(ّٕٓ/ ُ): العزيز شرح الوجيزعنو ُب  ينظر  النقل (. ٔ)
 ربيعة بن ا٢بسن بن علي بن عبد اهلل بن ٰبٓب أبو نزار ا٢بضرمي اليمِب الصنعاين الذمارمىو:  (.ٕ)

 .(ُْْ/ ٖ) :طبقات الشافعية الكربل للسبكي . ينظر:الفقيو احملدث
 أ(.ٓ/ؿ ُينظر: ٨بطوط اإلمداد )( ٖ)
 ساقط من األصل، كا٤بثبت من بقيت النسخ.  ((على ذلك – إٔب -كيؤيده أيضا ))من قولو ( ٗ)
 .(ُٓٔ/ُ) :أسُب ا٤بطالب، ك (ُٓٔ/ ِ) :النجم الوىاجينظر:  (. َُ)
 .((عليو))ُب )ـ(  ((عائد))قولو ( ُُ)
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أف غّب األنبياء ال يساكيهم مطلقان، إال أف ٯباب بأف  (0)األخّب (1)علىكقد يشكل 
، بطريق التبعية لو  (3)ا٤بساكاة ]ُب ىذا الفرد ٖبصوصو ًإٍف سيلّْم أف التشبيو يفيدىا إ٭با ىي[

 كال مانع من ذلك.
 (َبارََكاُت الْػمُ  )على ما تقدـ بعد قولو التحيات  (4)ُب التشهدين/ (َأْف َيزِيدَ )سينَّ  (وَ )

 .(7)،..(6)كىي ا٣بمس (الصََّلَواتُ ) (5)كىي التامات
كىي الصا٢بات؛ للثناء على اهلل تعأب؛ لبلتباع ركاه  (الطَّيَِّباتُ ) (8)كقيل: األدعية ]ٖبّب[

، كقدـ األكؿ؛ (12)((التحيات هلل الزاكيات هلل الطيبات هلل الصلوات هلل))، كُب ركاية: (9)مسلم

                                                 

 .((عن))ُب )ـ(  ((على))قولو ( ُ)

 .((األخّبين))ُب بقية النسخ  ((األخّب))قولو ( ِ)
 زيادة من بقية النسخ. ((إ٭با ىي -إٔب    -ُب ىذا الفرد ))من قولو ( ّ)

 /ب من )ـ(.ُٕٕهناية لوح  ((التشهدين))قولو ( ْ)
 .((الناميات))ُب )ـ(  ((التامات))قولو ( ٓ)
 .((ا٣بمسة))ُب )ح(  ((ا٣بمس))قولو ( ٔ)

 كلعلو سبق قلم من الناسخ كحذفتها ليستقيم الكبلـ. ((كقيل ا٣بمس))ىنا كقع ُب األصل زيادة ( ٕ)

 ساقط من األصل، كا٤بثبت من بقية النسخ. ((ٖبّب))قولو ( ٖ)

عن ابن كتاب الصبلة، باب التشهد،  (َّْ)(َِّ/ ُ) و:صحيحيشّب إٔب ما ركاه مسلم ُب  (. ٗ)
يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآف فكاف يقوؿ:  عباس، أنو قاؿ: كاف رسوؿ اهلل 

ات هلل، السبلـ عليك أيها النيب كرٞبة اهلل كبركاتو، السبلـ علينا الطيب التحيات ا٤بباركات، الصلوات»
 .«كعلى عباد اهلل الصا٢بْب، أشهد أف ال إلو إال اهلل، كأشهد أف ٧بمدا رسوؿ اهلل

باب من قدـ كلمٍب الشهادة على كلمٍب ( ِّٖٖ)(َِٔ/ ِ): السنن الكربلالبيهقي ُب  ركاه (.َُ)
يعلم الناس التشهد على ا٤بنرب  القارم، أنو ٠بع عمر بن ا٣بطاب عن عبد الرٞبن بن عبد  ،التسليم

التحيات هلل الزاكيات هلل الطيبات هلل، الصلوات هلل، السبلـ عليك أيها النيب كرٞبة اهلل ))فيقوؿ: قولوا: 
كبركاتو، السبلـ علينا كعلى عباد اهلل الصا٢بْب، أشهد أف ال إلو إال اهلل كأشهد أف ٧بمدا عبده 

 .(َُٗ/ ّ)أصل صفة صبلة النيب . كصححو األلباين ُب ((ولوكرس
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ٗبعُب الزاكيات ىنا، فاندفع ما لئلسنوم ىنا من االعَباض، كمرَّ  (1)باركات فيوألنو أصٌح، كا٤ب
 .(0)أنو يسن زيادة أشهد الثاين، كتعريف سبلميو

أم: ُب كلها ًإالَّ األخّبة كما  (ِبَجَلَساتِوِ )ا٤بصلّْي  ]/بِٖ[ (يَػْفَتِرشُ )سينَّ أىٍف  (وَ )  
ا األرض، كينصب ٲبناه، كيضع بطوف يأٌب بأف ٯبلس على كعب يسراه ٕبيث يلي ظهرى

ُب غّب ا١بلوس، موضع  (3)لو أصابعها على األرض، كرؤكسها للقبلة؛ ٤با صح من فعلو 
ُب سائر جلساتو، كىو أف ٯبلس  (وَُكرَِه ِإقْػَعاءٌ )؛ لبياف ا١بواز القياـ، كقياسان فيو تربعو 

 لى األرض. كيضع يديو ع (5)، كينصب فخذيو، زاد أبو عبيده(4)على أليتو
 
 
 

                                                 

 .((ىي))ُب )ـ(  ((فيو))قولو ( ُ)
 (.ِٕٓينظر: )ص:  (. ِ)
( باب التورؾ ُب الرابعة، من حديث أبو ّٗٗ) (ِِٓ/ ُ)و: سننيشّب إٔب ما ركاه أبو داككد ُب  (.ّ)

كيفتح أصابع )) ذكر ا٢بديث، قاؿ:، قالوا: فاعرض، فقاؿ: أنا أعلمكم بصبلة رسوؿ اهلل  ٞبيد 
رجليو إذا سجد، ٍب يقوؿ: اهلل أكرب، كيرفع كيثِب رجلو اليسرل، فيقعد عليها، ٍب يصنع ُب األخرل مثل 

رجلو اليسرل، كقعد  حٌب إذا كانت السجدة الٍب فيها التسليم، أخر »فذكر ا٢بديث قاؿ:  ((ذلك
 .(ُّٗ/ ّ): يح أيب داكدصح. كصححو األلباين ُب «متوركا على شقو األيسر

بفتح ا٥بمزة ٢بمة ا٤بؤخر من ا٢بيواف معلومة كىي من ابن آدـ ا٤بقعدة كٝبعها آليات بفتح األلية:  (.ْ)
 .(ِّ/ ُ) :مشارؽ األنوار على صحاح اآلثار .البلـ

 .(َُٗ/ ِ) :غريب ا٢بديث للقاسم بن سبلـينظر: (. ٓ)
، تػىٍيم قػيرىيش مؤبن ٥بم. ككاف من أٝبع الناس للعلم، أبو عبيدة مىٍعمر بن ا٤بثُبَّ كأبو عبيدة ىو:   التػٍَّيًميُّ

كمات سنة تسع كمئتْب. ، كأعلمهم بأياـ العرب كأخبارىا. كأكثر الناس ركاية، ككاف يقاؿ: إنو خىارًًجيّّ 
 .(ّٓأخبار النحويْب البصريْب للسّباُب )ص: ، ك (ُٕٓطبقات النحويْب كاللغويْب )ص: 
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 كالظاىر خبلفو، كإف ذلك شرط لتسميتو إقعاء لغة ال شرعان 
، كذلك ٤با صٌح من النهي (1)

 (4)، كلنا إقعاء آخر قد(3)؛ ٤با فيو من التشبيو بالكبلب كالقردة كما ُب ركاية(0)عنو ُب الصبلة
 ، كا١بلوس ٧بتبيان (5)يسٌن كما مرٌ 

نَّة كجلسة ا٤بكركه ُب س ءخبلؼ السنة، كاإلقعا (6)
   .(7)االسَباحة ال ٲبنع ثوأّا على األكجو؛ ألىنَّو ذك كجهْب كا٤بنتفل ُب ا٢بمَّاـ

، كالتورؾ كاالفَباش لكن ٱبرج (اأَلِخيرِ )( جلوس التشهد ِفي (8)يَػتَػَوَرؾُ ) سينَّ أف (وَ )  
 . (9)يسراه من جهة ٲبناه، كيلصق كركو باألرض لبلتباع، ركاه البخارم

 

                                                 

 .(٨ِٖٓبتار الصحاح )ص: ، ك (ِِ/ ّهتذيب اللغة )ينظر: (.  ُ)
عن ٠برة كصححو كتابعو الذىيب،  (ََُٓ) (َْٓ/ ُ) :ا٤بستدرؾيشّب إٔب ما ركاه ا٢باكم ُب  (.ِ)

 .«، عن اإلقعاء ُب الصبلةهنى رسوؿ اهلل »بن جندب، قاؿ: 
لفخذين كالركبتْب، كضم إليو كُب ا٤براد باإلقعاء ثبلثة أكجو: أصحها: أنو ا١بلوس على الوركْب كنصب ا 

: أف يضع يديو على األرض. كالثاين: أف يفرش رجليو، كيضع إليو على عقبيو، كالثالث: أف ةأبو عبيد
 .(ِّٓ/ ُ) :يضع يديو على األرض، كيقعد على أطراؼ أصابعو. ركضة الطالبْب

 .(ُُّ)ص:  صفة صبلة النيب (، كحسنو األلباين ُب ٕٓٗٓ) (ّٖ/ ُّ) :مسند أٞبد (. ّ)
 ساقط من )ظ(. ((قد))قولو ( ْ)

 (.ِّْينظر صفحة )(. ٓ)
االحتباء: ىو أف يضم اإلنساف رجليو إٔب بطنو بثوب ٯبمعهما بو مع ظهره، كيشده عليها. كقد  (. ٔ)

يكوف االحتباء باليدين عوض الثوب. كإ٭با هنى عنو ألنو إذا ٓب يكن عليو إال ثوب كاحد رٗبا ٙبرؾ أك 
 (ّّٓ/ ُفتبدك عورتو. النهاية ُب غريب ا٢بديث كاألثر )زاؿ الثوب 

أف األصحاب اختلفوا ُب معُب النهي عن الصبلة ُب ا٢بماـ )) .(َّٓ/ِ) كفاية النبيوقاؿ ُب  (.ٕ)
كآّزرة: فمنهم من قاؿ: خوؼ النجاسة؛ فعلى ىذا تكوف الصبلة فيهما كالصبلة ُب ا٤بقربة: إف تيقن 

 .((الطهارة صحت صبلتو مع الكراىة، كإف شك فعلى كجهْب النجاسة ٓب تصح، كإف تيقن
التورؾ ُب الصبلة: ضرباف، أحدٮبا سنة، كاآلخر مكركه، فأما السنة فأف ينحي ا٤بصلي التورؾ: (. ٖ)

رجليو ُب التشهد األخّب، كيلزؽ مقعدتو باألرض. كأما التورؾ ا٤بكركه فأف يضع ا٤بصلي يديو على كركيو 
 .(ُِٗ/ َُ) :قاعدا. هتذيب اللغة ُب الصبلة قائما أك

 .باب سنة ا١بلوس ُب التشهد ،كتاب األذاف(  ِٖٖ) (ُٓٔ/ ُ) :(.صحيح البخارمٗ)
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ا٤بخالفة أهنا أقرب لعدـ اشتباه عدد الركعات، كأف ا٤بسبوؽ إذا رأل اإلماـ  كا٢بكمة ُب
، (1)ىو، كُب التخصيص أف ا٤بصلي مستوفز ُب غّب األخّب ]/أٖ [علم ُب أىمّْ التشهدين

، كا٤براد با١بلوس ما يعقبو سبلـ ا٤بصلّْي، فبل يتورؾ ا٤بسبوؽ (0)كا٢بركة عن االفَباش ]أىوف[
  خّب.ُب تشهد إمامو األ

، ككذا إف ٓب يرد شيئان أكَّؿ (3)بأف فعل سبب السجود كأراده (َل َمْن َيْسُجُد ِلَسْهوٍ )ك    
، (6)خبلفان لئلسنوم كغّبه (5)، كغّبٮبا(4)جلوسو على األكجو الذم اقتضاه كبلـ الشيخْب

ؽي بْب ىذا كما ، كيفرَّ (9)نظران للغالب من السجود مع قياـ ]سبَّبو[ (8)/(7)كإف تبعهم الشارحاف
من أىفَّ من طاؼ للقدـك ال يسٌن لو  -، كغّبه(11)كأقرَّه الزركشي-، (12)قاس عليو اإلسنوم

، ًإالَّ أىٍف قصد السعي بعده، بأىفَّ سبب السجود ىنا قائمه كٓب يقصد (13)، كاالضطباع(10)الرمل

                                                 

 (.ُِٓ/ُهناية احملتاج: ) ينظر: (.ُ)
 ، كا٤بثبت من بقية النسخ.((اعوف))ُب األصل  ((أىوف))قولو ( ِ)

 .((كاردة))ُب )ح(  ((كأراده))قولو ( ّ)

 .(ِْٓ/ ّ) :آّموع شرح ا٤بهذب، ك (َّٓ/ ُ) :شرح الوجيزالعزيز ينظر: (. ْ)
 .(ُِٔ/ ُ) :ركضة الطالبْب، ك (ُْٓ/ ِ) :الوسيط ُب ا٤بذىبينظر: (. ٓ)
  (. َُٓينظر:كاُب احملتاج إٔب شرح ا٤بنهاج لئلسنوم )ص/(.  ٔ)
 أ(.ُُٔ/ؿُ(، ك ٨بطوط: شرح اإلرشاد )ُُٗينظر : اإلسعاد )ص/ (.ٕ)
 /أ من )ـ(.ُٖٕهناية لوح  ((فالشارحا))قولو ( ٖ)
 كا٤بثبت من بقية النسخ. ((سنتو))ُب األصل  ((سببو))قولو ( ٗ)

  (. ُُٓينظر:كاُب احملتاج إٔب شرح ا٤بنهاج لئلسنوم )ص/ (.َُ)
 (.ِْٕينظر: خادـ الرافعي كالركضة )ص:(.ُُ)
 :لساف العرب .ؽ العدككفو ، بالتحريك: ا٥بركلة. كرمل يرمل رمبل: كىو دكف ا٤بشي الرملالرمل: (. ُِ)
(ُُ /ِٗٓ) 
االضطباع بالثوب: أف يدخل رداءه ٙبت يده اليمُب ٍب يلقيو على عاتقو األيسر، االضطباع:  (.ُّ)

 .(َّٖ/ ُ) :هتذيب اللغة
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ال غّب، فإذا أىطلق انتفى ٨بالفتو، فػىريكًعي ٖببلفو ٍبىَّ فًإفَّ السبب للرمل ك٫بوه ىو قصد السعي 
 فيتورؾ.  (1)القصد الذم ىو السبب، أىمَّا إذا قصد عدـ السجود/

أف يكوف  (وَ )على فخذ،  (َكف  )كل   (َوْضعُ )سينَّ ُب ٝبيع جلسات الصبلة ( وَ ) 
٥با فبل يقبضها، كال  (َضم  )مىعى  (وَ )لؤلصابع ُب صوب القبلة أم: معو ( بَِنْشرٍ )الوضع 

 كوف كضعها ا٤بذكور منيفرّْجها، ك 
 ] /بّٖ[ٕبيث تسامت  (قُػْرَب رُْكَبةٍ )الفخذ  (3)/(0)

ٔبامع احملافظة  (5)، كقياسان فيو على ما مرَّ ُب السجود(4)الركبة؛ لبلتباع ُب غّب الضم ارؤكسه
، فقاال السنة ُب التشهد التفريق (7)كالرافعي  (6)((ا٢باكم))على االستقباؿ ٔبميعها، كخالف 

كال يضر أم: ُب أصل السنة فيما يظهر انعطاؼ رؤكس األصابع على الركبتْب، الوسط، 
كا٢بكمة ُب ذلك منع اليدين من العبث، كًإفَّ ىذه ا٥بيئة أقرب إٔب التواضع، كذكر الواك 

 .(8)ا٤بفيدة ألىفَّ كبلِّ سنَّةه مستقلة من زيادتو
كضع يسراه فقط على ىذه  -سوأم: ُب جلو -أخّب، أك أكَّؿو  (بَِتَشهُّدٍ )سينَّ  (وَ )   

 (9)مصدر مضاؼ ٤بفعولو، كيصح لفاعلو، كاألكؿ أحسن، كأظهر (َعْقُد يػُْمَناهُ )ا٥بيئة، ك

                                                 

 /ب من )ظ(.َُْهناية لوح  ((السجود))قولو ( ُ)
 كرر ُب )ح(.(( من))قولو  (.ِ)
 /أ من )ح(.ُُّهناية لوح  ((من))قولو  (.ّ)
كاف إذا جلس ُب الصبلة كضع يديو على ركبتيو، كرفع أف النيب »ابن عمر: يشّب ٢بديث  (.ْ)

 :صحيح مسلم «إصبعو اليمُب الٍب تلي اإلّٔاـ، فدعا ّٔا كيده اليسرل على ركبتو باسطها عليها
  .باب سجود التبلكة، كتاب ا٤بساجد كمواضع الصبلة،  (َٖٓ( )َْٖ/ُ)
  (.ِّّ: فحةينظر )ص(.ٓ)
 (.ُْٔا٢باكم الصغّب للقزكيِب )ص:  (.ٔ)
 .(ُّٓ/ ُ) :العزيز شرح الوجيزينظر:  (. ٕ)
 (.ٔٗ(، كاإلرشاد )ص:ُْٔينظر: ا٢باكم الصغّب للقزكيِب )ص:(. ٖ)
 ساقط من )ـ(. ((أظهر –إٔب  –مصدر ))من قولو ( ٗ)
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 (0)، كيقبض اإلّٔاـ(1)بأف يقبض منها غّب ا٤بسبحة: كىي الٍب تلي اإلّٔاـ (َثالَثًَة َوَخمْػِسينَ )
، ككوف (3)؛ لبلتباع ركاه مسلمٔبنبها، بأف يضع رأس اإلّٔاـ عند أسفلها على حرؼ الراحة

، (5)الكيفية ثبلثة كٟبسْب طريقة لبعض ا٢بسَّاب كأكثرىم يسموهنا تسعة كٟبسْب (4)]ىذه[
، كلو أرسل اإلّٔاـ كالسبابة معان أك قبضهما فوؽ (6)كآثر الفقهاء األكؿ تبعان للفظ ا٣برب

ٌب اإلّٔاـ أتى بالسنة، الوسطى، أك حلق بينهما برأسيهما، أك بوضع أ٭بلة الوسطى بْب عقد
  أفضل لوركد ا١بميع، لكن ركاة األكؿ أفقو. ]/أ ْٖ[كاألكؿ 
 
 
 
 
 
 

                                                 

ار ّٔا إٔب التوحيد فهي كىي اإلصبع الٍب تلي اإلّٔاـ ٠بيت بذلك ألنو يش :(. ا٤بسبحة بكسر الباءُ)
ٙبرير ألفاظ . مسبحة منزىة كيقاؿ ٥با السبابة ألهنم كانوا يشّبكف ّٔا إٔب السب ُب ا٤بخاصمة ك٫بوىا

  .(ٗٔالتنبيو )ص: 
 ساقط من )ـ(. ((كيقبض اإلّٔاـ))قولو ( ِ)
اقو إذا قعد ُب الصبلة كضع قدمو بْب فخذه كس كاف رسوؿ اهلل : يشّب ٢بديث ابن عمر (. ّ)

كفرش قدمو اليمُب ككضع يده اليسرل على ركبتو اليسرل ككضع يده اليمُب على فخذه اليمُب كأشار 
إذا قعد يدعو كضع يده اليمُب علي فخذه  " كاف رسوؿ اهلل  :كُب ركاية ٤بسلم أيضا عنو .بأصبعو

طى كيلقم كفو كيده اليسرل على فخذه اليسرل كأشار بأصبعو السبابة ككضع إّٔامو على أصبعو الوس
باب صفة  ،كتاب ا٤بساجد كمواضع الصبلة (ٕٗٓ( )َْٖ/ ُ) :صحيح مسلم. اليسرل ركبتو

  .ا١بلوس ُب الصبلة، ككيفية كضع اليدين على الفخذين
 ساقط من األصل، كا٤بثبت من بقية النسخ. ((ىذه))قولو ( ْ)

 (.ٖٗينظر: شرح عقد الآللئ ُب علم الوضع للفتِب: )ص: (. ٓ)
  .(ْْدقائق ا٤بنهاج )ص: ظر: ين( ٔ)
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، كفيو خرب (0)((اللباب))، ك(1)((الركنق))مع إمالتها قليبلن كما ُب  (رَْفُع ُمَسبَِّحِتَها)سينَّ  (وَ ) 
قولو:  (ِفي)، كخصت بذلك ألف ٥با اتصاال بنياط القلب، فكأهنا سبب ٢بضوره (3)صحيح

، كيقصد أىٍف ا٤بعبود كاحد؛ (4)بأىٍف يبتدئو عند ا٥بمزة؛ لبلتباع ُب ذلك ركاه مسلم (ِإلَّ اهللُ )
 .(6)اعتقاده كقولو كفعلو (5)ليجمع ُب توحيده بْب/

كيسن أف يكوف رفعها للقبلة، كأف ينوم بو اإلخبلص ُب التوحيد، قاؿ الشيخ   
 (9)ظاىر، أك صريح ُب بقائها مرفوعة إٔب ]القياـ أك[ : كأف يقيمها كال يضعها، كىو(8)(7)نصر

 ٨بالف للمنقوؿ. (12)السبلـ، فبحث ٝبع متأخرين إعادهتا
 

                                                 

 .(ُٓٔ/ ُ) :أسُب ا٤بطالبينظر النقل عنو ُب  (. ُ)
 (.َُّاللباب للمحاملي )ص:  (. ِ)
رافعا إصبعو السبابة، قد »، ديث مالك بن ٭بّب ا٣بزاعي، عن أبيو، أنو رأل النيب لعلو يشّب ٢ب (.ّ)

. باب اإلشارة ُب التشهد( ُٗٗ) (َِٔ/ُ). ركاه أبو داككد ُب سننو: ،«حناىا شيئا، كىو يدعو
يعِب مالك بن  -قلت: كقد تفرد : (ُّٕ/ُ) :ضعيف أيب داكدُب  كا٢بديث ضعيف. قاؿ األلباين

 ؛ فهو منكر.التشهد عن النيب  بذكر إحناء السبابة من بْب كل من ركل رفع األصبع ُب -٭بّب
 يشّب ٢بديث ابن عمر اآلنف الذكر. (. ْ)
 /ب من )ـ(.ُٖٕاية لوح هن ((بْب))قولو ( ٓ)
  .(ّٓ/ ُ) فتح الوىابينظر:  (. ٔ)
ا٤بعركؼ بالشيخ أيب  ،نصر بن إبراىيم بن نصر بن إبراىيم بن داكد ا٤بقدسي الفقيو أبو الفتح ىو: (.ٕ)

 :ركل عنو، كعلي بن السمسار ،٠بع من عبد الرٞبن بن الطبيز، الزاىد ا١بامع بْب العلم كالدين، نصر
ككتاب ا٢بجة على تارؾ ، صنف كتاب االنتخاب الدمشقي، كأبو القاسم النسيب ،أبو بكر ا٣بطيب

ككتاب شرح اإلشارة الٍب صنفها سليم  ،ككتاب الكاُب ،ككتاب ا٤بقصود ،التهذيب ككتاب ،احملجة
  .(ُّٓ/ ٓ) :طبقات الشافعية الكربل للسبكي. سنة تسعْب كأربعمائة ، توُبالرازم كغّب ذلك

 .(ّّٓ/ ُ) :الغرر البهيةعنو ُب ينظر النقل  (.ٖ)
 (.ُِِ/ُساقط من األصل كا٤بثبت من بقية النسخ، كىو ما ُب فتح ا١بواد: ) ((القياـ أك))قولو ( ٗ)

 .((فبحث قـو متأخرين أف ادهتا))ُب )ـ(  ((فبحث ٝبع متأخركف اعادهتا))قولو ( َُ)
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بل يكره خركجان من خبلؼ من حرَّمو، كأبطل بو، كقيل:  ٥با، فبل يسنٌ  (ِباَل تَػْحرِيكٍ ) 
، (0)، كما أشار إليو البيهقي، كيرد بأىفَّ ا٤براد بالتحريك الرفع ال التكرير(1)يسنُّ؛ لبلتباع فيهما

على عكس القاعدة كأىنَّو لكونو قد يذىب ا٣بشوع، كألىنَّو نوع  (3)كعلى التسليم فتقدًن الناُب
عبث، كالصبلة مصونة عنو ما أمكن، كلو قطعت ٲبناه كرىت إشارتو بيسراه لفوات سنة 

 . (4)بسطها
ـٌ ثَافٍ )سينَّ بعد التسليمة األكٔب ( وَ ) ، (5)إمامو، لبلتباع ]/بْٖ[تركو  ، كإف (َساَل

عرض  ٰبـر السبلـ الثاين إف، أك لبياف ا١بواز، كقد (7)التسليمة الواحدة ضعيفة (6)كأخبار
عقب األكٔب مناؼ كحدث، كخركج كقت ٝبعة، كٙبرؽ خف، كنية إقامة، كىو كإف ٓب 

                                                 

كر كضع اليدين ُب التشهد كذ  أنو كصف صبلة رسوؿ اهلل  كائل بن حجر  يشّب ٢بديث (. ُ)
 (ُٖٗ/ ِ) :السنن الكربل للبيهقيُب قاؿ " ٍب رفع أصبعو فرأيتو ٰبركها يدعو ّٔا " ركاه البيهقي 

 :آّموع شرح ا٤بهذب، كصححو النوكم ُب باب من ركل أنو أشار ّٔا كٓب ٰبركها (ِٕٖٕ)
(ّ/ْْٓ). 
 .(ُٖٗ/ ِ) :السنن الكربل للبيهقي (.ِ)
 .((الباقي))ُب ))ـ(  ((الناُب))قولو ( ّ)
  .(ِّٓ/ ُ) هناية احملتاج ينظر:( ْ)

يسلم عن ٲبينو، كعن  كنت أرل رسوؿ اهلل »عامر بن سعد، عن أبيو، قاؿ:  يشّب ٢بديث(. ٓ)
 ،كتاب ا٤بساجد كمواضع الصبلة (ِٖٓ( )َْٗ/ ُ) :صحيح مسلم .«يساره، حٌب أرل بياض خده

 .راغها ككيفيتوباب السبلـ للتحليل من الصبلة عند ف
 .((كاختيار))ُب )ح(  ((كأخبار))قولو ( ٔ)

سنن ابن ماجو .  كاف يسلم تسليمة كاحدة تلقاء كجهو"  أف النيب حديث عائشة كمنها (. ٕ)
 :(ْٕٗ/ّ) :آّموع شرح ا٤بهذب( باب من يسلم تسليمة كاحدة. قاؿ النوكم ُب ُٗٗ)( ِٕٗ/ ُ)
ا٢باكم ُب السمتدرؾ على الصحيحْب ىو حديث صحيح على  ركاه الَبمذم كابن ماجو كآخركف قاؿ"

 ".شرط البخارم كمسلم كقاؿ آخركف ىو ضعيف
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 (1)ة أنو منهايكن جزء من الصبلة إال أنو من توابعها كمكمبلهتا، كمن ٍب كقع للشيخْب مر 
 كال تناقض؛ ٤با علمت. (0)كأخرل أنو ليس منها

 (ة اهللِ مَ حْ رَ بِ )اآلتية  (3) ((فيهما))سينَّ أف يقرف كبلِّ من التسليمتْب كما أفادتو زيادتو  (وَ )
، كمن ٍب اختار ٝبع ندّٔا، (4)دكف كبركاتو على ا٤بنصوص ا٤بنقوؿ، لكنها ثبتت من عدة طرؽ

 . (5)ألف ذلك سنة مستقلة من زيادتوكذكر الواك ا٤بفيدة؛ 
ٲبينان ُب األكٔب،  (ِفيِهَما)، أك كيسنُّ التفاته (اْلِتَفاتٍ )سنَّ أىٍف تكوف التسليمتاف مع  (و)

، كيسنُّ أىٍف يبتدئو كىو مستقبل بوجهو (7)، كغّبه(6)كمشاالن ُب الثانية؛ لبلتباع ركاه ابن حباف
 .(9)بتماـ االلتفات (8)رل خده؛ ال خداه، كيتمَّوي ٍب يلتفت حٌب يي  -أىمَّا بصدره فواجب-

 

                                                 

 .(ُُٔ/ ُ) :ركضة الطالبْبينظر: (. ُ)
 .(َُٓ/ ْ) :آّموع شرح ا٤بهذب، ك (َِٓ/ ِ) :العزيز شرح الوجيزينظر: (. ِ)
 (. ٔٗ(، كاإلرشاد )ص:ُْٔينظر: ا٢باكم الصغّب )ص:(. ّ)
السبلـ عليكم كرٞبة اهلل  :كاف يسلم عن ٲبينو   أف النيب  كائل بن حجر ها حديث كمن (.ْ)

( ٕٗٗ) (ِِٔ/ ُ)و: سنن. ركاه أبو داككد ُب السبلـ عليكم كرٞبة اهلل كبركاتو :كعن مشالو ،كبركاتو
 .(ْٕٗ/ ّ) :آّموع شرح ا٤بهذب. كصححو النوكم ُب باب ُب السبلـ

 (.ٔٗ(، كاإلرشاد )ص:ُْٔ:ينظر: ا٢باكم الصغّب )ص(.ٓ)
ذكر كيف التسليم الذم ينفتل ا٤برء بو من (، ُّٗٗ) (ّّّ/ ٓ)و: صحيحُب ابن حباف ركاه  (.ٔ)

السبلـ ))ه دكاف يسلم عن ٲبينو كعن يساره حٌب يرل بياض خ عن عبد اهلل أف النيب ، صبلتو
          :مشكاة ا٤بصابيحاين ُب . كصححو األلب((عليكم كرٞبة اهلل السبلـ عليكم كرٞبة اهلل كبركاتو

(ُ /ِٖٗ). 
باب السبلـ ، كتاب ا٤بساجد كمواضع الصبلة، (ِٖٓ()َْٗ/ ُ) و:صحيحركاه مسلم ُب  (.ٕ)

 .للتحليل من الصبلة عند فراغها ككيفيتو
 ساقط من )ـ(. ((كيتمو))قولو ( ٖ)
 . (ّٖٔ/ ُ) :مغِب احملتاجك ،(ُٕٔ/ ُ) :أسُب ا٤بطالبينظر: ( ٗ)
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من  (1)/ (ُخُروجاً )ّٔا  (نَاِوياً )كسنَّ للمصلّْي عند ابتداء التسليمة األكٔب أف يكوف  
العبادات؛ ألىفَّ النية  ]/أٖٓ[الصبلة رعاية للقوؿ بوجوب ذلك، كإٍف ريدَّ بالقياس على سائر 

 تليق باإلقداـ دكف الَبؾ.
ما لو نول قبل األكٔب فًإفَّ صبلتو تبطل، أك مع الثانية، أك أثناء  ((عند))ٕب: كخرج بقو  

كبلمو، كال يضر تعيْب غّب صبلتو خطأ   (0)األكٔب، فإنو ال ٰبصّْل السنة ،خبلفان ٤با يوٮبو/
 . (4)((ا٤بهمات))٤با ُب  (3)ٖببلفو عمدا؛]خبلفان[

 (َمْن َحَضرَ ) -كاف أك مأموما، أك منفردا  إمامان - (5)ييسىنُّ للمصلي أف ينوم بسبلمو/ (وَ )
 (6)((اإلسعاد))ُب الثبلثة خبلفا ٤با يوٮبو كبلـ  (اْبِتَداءً )من مبلئكة، كمؤمِب إنس، كجٌن 

بالنسبة للمأمـو فينويو على اإلماـ بأم سبلميو شاء إف كاف خلفو، كبالثانية إف كاف  (َوَردَّاً )
كلئلماـ إذا ٓب يفعل من عن يساره السنة بأف يسلم عن ٲبينو، كباألكٔب إف كاف عن يساره، 

قبل أف يسلم  اإلماـ الثانية، كٓب يصرب إٔب فراغو منها فيسن لو أف ينوم الرد عليو بالثانية 
.  (7)خبلفا ٤با ُب أصلو  من اختصاص الرد با٤بأمـو

مة كيسٌن أف ينوم بعض ا٤بأمومْب الرد على بعض فينويو من على ٲبْب ا٤بسلم بالتسلي
الثانية، كمن على يساره باألكٔب، كمن خلفو، كأمامو بأيتهما شاء، كاألكٔب أكٔب، كاألصل ُب 

أف نسلم على أئمتنا، كأف يسلم بعضنا  أمرنا رسوؿ اهلل » ]/بٖٓ[ذلك خرب البزار 
 .(8)«على بعض ُب الصبلة

                                                 

 /أ من )ظ(.َُٓهناية لوح  ((خركجا))ولو ق( ُ)
   /ب من )ح(.ُُّقولو ))يوٮبو(( هناية لوح (.ِ)
 قولو ))خبلفا(( ساقط من األصل، كا٤بثبت من بقية النسخ.( ّ)
   (. ُُٗ/ّا٤بهمات: ) (.ْ)
 /أ من )ـ(.ُٕٗهناية لوح  ((بسبلمو))قولو ( ٓ)
 (.ُٕٗاإلسعاد )ص/ (.ٔ)
 (.ُْٔا٢باكم الصغّب )ص:  (. ٕ)
 .(ٕٔ/ ْ) :البدر ا٤بنّب(، كصححو ُب ْٔٔٓ) (ُْٖ/ َُ(.مسند البزار )ٖ)
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 ما مرَّ من ٫بو االفتتاح الشاملة للدعاء، كغّبه ا٤بأثورة ُب الصبلة غّب (اأَلذَْكارُ )سينَّ ( وَ )
أذكرىا  (1)كالقنوت، كبعدىا أم ا٤بنقولة بسند صحيح أك ضعيف، كاألكؿ ىو األكثر، ]فلذا[

 -٧بذكفة األسانيد فمنها:
سبحاف  (3)، كأقلو مرَّة، كلو بنحو(0) ((سبحاف ريب العظيم كٕبمده)): كر الركوع وىوذ   

  .لثبلثة إ٭با يسن للمنفرد، كإماـ من مرَّ ، كالزيادة على ا (4)اهلل، كأكثره إحدل عشرة
اللهم لك ركعت، كبك آمنت، كلك أسلمت خشع لك ٠بعي، »كيسٌن ٥بما أيضا: 

كبصرم، ك٨بي، كعظمي، كعصيب، كشعرم، كبشرم، كما استقلت بو قدمي هلل رب 
لغة، ا٤ببا (6)كاحملموؿ كل البدف ففيو تعميم بعد ٚبصيص؛ ٤بزيد ,كاستقلت ٞبلت (5) «العا٤بْب

 كقدمي مفرد؛ إذ لو كاف مثُب لكاف قدمام، كهلل رب العا٤بْب تأكيد لقولو لك. 
كينبغي أف يتحرل ا٣بشوع عند ذلك، كأىالَّ يكوف كاذبان ما ٓب يرد أهنا بصورة من ىو  

أكثر ُب األحاديث، كمن ا٤بأثور فيو أيضان:  (7)كذلك، كالتسبيح أفضل من ىذا؛ ألنو
 .(8)«اللهم اغفر ٕب]/أٖٔ[مدؾ سبحانك اللهم ربنا كٕب»

 .(9)«سبوح قدكس رب ا٤ببلئكة كالركح»كمنو: 

                                                 

 قولو ))فلذا(( ُب األصل ))فأنا(( كا٤بثبت من بقية النسخ( ُ)
. كصححو األلباين باب ما يقوؿ الرجل ُب ركوعو كسجوده( َٕٖ) (َِّ/ ُ) :سنن أيب داكد (.ِ)

 .(ِٖٔ/ ِ) :صحيح ا١بامع الصغّب كزيادتوُب 
 قولو ))بنحو(( ساقط من )ظ(.( ّ)
 .((احد عشر))ُب بقية النسخ  ((احدل عشرة))قولو ( ْ)
كالزيادة  .باب الدعاء ُب صبلة الليل كقياموالصبلة،  (ُٕٕ( )ّْٓ/ ُ) :صحيح مسلم(.ٓ)
( َِٕ/ ُ) :مسند الشافعيمن  [كشعرم، كبشرم، كما استقلت بو قدمي هلل رب العا٤بْب]
 .(ُْٔ/ ّ) :البدر ا٤بنّب. كصححو ُب كوعباب تسبيح الر  (ِِٔ)
 .((لزيادة))ُب )ظ(  ((٤بزيد))قولو ( ٔ)
 .((ال))ُب )ـ(  ((ألنو))قولو ( ٕ)
 .باب ما يقاؿ ُب الركوع كالسجود، كتاب الصبلة (ْْٖ( )َّٓ/ ُ) :(. صحيح مسلمٖ)
 .باب ما يقاؿ ُب الركوع كالسجود، كتاب الصبلة (ْٕٖ( )ّّٓ/ ُ(. صحيح مسلم )ٗ)
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 .(1)«سبحانك اللهم كٕبمدؾ ال إلو إال أنت»كمنو: 
  .(0)«سبحاف ذم ا١بربكت، كا٤بلكوت، كالكربياء، كالعظمة»كمنو: 

ربنا »: -بعد ٠بع اهلل ٤بن ٞبده-كىذًكر االعتداؿ، فيقوؿ كل من اإلماـ كا٤بأمـو كا٤بنفرد 
، أم: (5)«األرض، كملءى ما شئت من شيءو بعد (4)، كملءى (3)لك ا٢بمد ملءى السموات/

 بعدٮبا كالكرسي، كملءي بالرفع صفة، كبالنصب حاؿ، أم: مالئان بتقدير ٘بسيمو.
:  -أم: العظمة- والمجد -أم: ا٤بدح- الثناء -أم: يا أىل - أىل» كيزيد من مرَّ

عبد, ل مانع لما أعطيت, ول معطي لما منعت, ول  (6)[أحق ما قاؿ العبد, وكلنا ]لك
أم: ال ينفع ذم الغُب، أك ا٢بظ، أك  «(7)الجدّ  -أم: عندؾ  -ينفع ذا الجد منك 

كأحق مبتدأ،  -النسب ُب الدنيا غناه، أك حظو، أك نسبو ُب العقىب، بل إ٭با ينفعو طاعتك
، كٓب يقل (8)ككاك ككلنا كردا عند النسائيكال مانع اْب خربه، كما بينهما اعَباض، كألف أحق، 

 القياس؛ ألف القصد إ٭با يكوف ا٣بلق ٝبيعان ٗبنزلة عبد كاحد، كقلب كاحد.  (9)عبيد مع أنو
 

                                                 

 .باب ما يقاؿ ُب الركوع كالسجود، كتاب الصبلة (ْٖٓ( )ُّٓ/ ُ) :صحيح مسلم (.ُ)
حو األلباين صح، ك باب ما يقوؿ الرجل ُب ركوعو كسجوده( ّٕٖ) (َِّ/ ُ) :سنن أيب داكد (.ِ)

 .(ِٕ/ ْ) :أيب داكد ُب صحيح
 /ب من )ـ(.ُٕٗهناية لوح  ((السموات))قولو ( ّ)
 ن )ظ(.ساقط م ((ملء))قولو ( ْ)
 .باب ما يقاؿ ُب الركوع كالسجود، كتاب الصبلة (ْٕٔ( )ّْٔ/ ُ) :(. صحيح مسلمٓ)
 ، كا٤بثبت من بقية النسخ.((لنا))ُب األصل  ((لك))قولو ( ٔ)
 .باب ما يقاؿ ُب الركوع كالسجود، كتاب الصبلة (ْٕٕ( )ّْٕ/ ُ) :صحيح مسلم (.ٕ)
. نوع آخر من الدعاء عند االنصراؼ من الصبلة (ُّْٔ) (ّٕ/ ّ) و:سنن ُب  النسائيركاه  (.ٖ)

                                                                                                                    .                                                                                                                            ( َْٗ/ ّ) :صحيح كضعيف سنن النسائيكضعفو األلباين ُب 
 سقط من )ـ(. (( أف))قولو ( ٗ)
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 (1)إليو بسمع اهلل ٤بن ٞبده، كيسر الكل بربنا]لك[] /بٖٔ[كٯبهر اإلماـ، كا٤ببلغ احملتاج 
.  ا٢بمد كما مرَّ

،  ((يب األعلى كٕبمدهسبحاف ر )): وِذكر السجود وىو   من مرٌة إٔب إحدل عشر كما مرَّ
ككجو التخصيص أىفَّ األعلى أبلغ من العظيم فجعل لؤلبلغ ُب التواضع األفضل، كىو 

، فرٗبا يتوىم قرب (3)((إذا كاف ساجدا (0)أقرب ما يكوف العبد من ربو))السجود، كأيضان فورد 
ا٤بسافات، كيزيد من مرَّ على الثبلثة إٔب : عن قرب (4)مسافة فندب سبحاف ريب األعلى أم/

اللهم لك سجدت، كبك آمنت، كلك أسلمت، سجد كجهي للذم ))األحد عشر ٍب 
فتبارؾ اهلل أحسن  أوتبارؾ اهلل،  (6)، ]كقوتو[(5)خلقو، كصوره كشٌق ٠بعو كبصره ]ٕبولو[

 . (8()7)]أم ا٤بصورين[ ((ا٣بالقْب
 .(9)كمن ا٤بأثور فيو أيضان: سبوح اْب

 . (11)«اغفر ٕب ذنيب كلو دقو كجلو، كأكلو كآخره كعبلنيتو كسره (12)اللهم/»كمنو: 

                                                 

 ساقط من األصل، كا٤بثبت من بقية النسخ. ((لك))قولو ( ُ)

 مكرر ُب )ـ(. ((رب)) قولو( ِ)
بلفظ:  .كالسجودباب ما يقاؿ ُب الركوع كتاب الصبلة،   (ِْٖ( )َّٓ/ ُ) :( صحيح مسلمّ)
 .«أقرب ما يكوف العبد من ربو، كىو ساجد، فأكثركا الدعاء»
 /ب من )ظ(.َُٓهناية لوح  ((أم))قولو ( ْ)
 ساقط من األصل، كا٤بثبت من بقية النسخ.  ((ٕبولو)) قولو( ٓ)
 ، كا٤بثبت من بقية النسخ.((كقولو))ُب األصل  ((كقوتو))قولو ( ٔ)

 اقط من األصل، كا٤بثبت من بقية النسخ.س ((أم ا٤بصورين))قولو ( ٕ)

كتاب صبلة ا٤بسافرين كقصرىا، باب الدعاء ُب صبلة الليل   (ُٕٕ()ّْٓ/ ُ) :(.صحيح مسلمٖ)
 كقيامو.

 باب ما يقاؿ ُب الركوع كالسجود. (ْٕٖ( )ّّٓ/ ُ) :(. صحيح مسلمٗ)
   /أ من )ح(. ُُْهناية لوح  ((اللهم))قولو  (.َُ)
 .باب ما يقاؿ ُب الركوع كالسجود، ( كتاب الصبلةّْٖ( )َّٓ /ُ) :صحيح مسلم (. ُُ)
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اللهم إين أعوذ برضاؾ من سخطك، كٗبعافاتك من عقوبتك،  كأعوذ بك منك ال »
 . (1)«أحصي ثناءن عليك أنت كما أثنيت على نفسك

 . (0)«ىارب أعط نفسي تقواىا، كزكها أنت خّب من زكاىا أنت كليها كموال»كمنو: 
سجد لك سوادم كخيإب، كآمن بك فؤادم، أبوء بنعمتك علٌي، ىذه يدام كما »كمنو: 

 . (3)«/أ[ نفسي يا عظيم يرجى لكل عظيم اغفر الذنب العظيمٕٖ[جنيت على 
 كيسنُّ فيو كثرة الدعاء؛ للنص على استجابتو فيو.

 كاجربين كارفعِب رب اغفر ٕب كارٞبِب أواللهم »وِذكر الجلوس بين السجدتين وىو:  
 .(4)«كارزقِب كاىدين كعافِب كيكرر اغفر ٕب ثبلثا

/  . (7)«قلبا تقيا نقيا من الشرؾ بريا ال كافرا كال شقيا  (6)ٕب ىب»: (5)كيزيد من مرَّ
 كأم دعاء كاف ٰبصل أصل السنة، كذًكر التشهد كىو: الدعاء بعد ٞبيد ٦بيد.

كال مانع من طلب مغفرة ما سيقع إذا  - اللهم اغفر لي ما قدمت, وما أخرت»كمنو: 
وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم بو مني,  -كقع فبل ٰبتاج لتأكيل ذلك

 . (8)«أنت المقدـ وأنت المؤخر ل إلو إل أنت
 

                                                 

 .باب ما يقاؿ ُب الركوع كالسجود، كتاب الصبلة (ْٖٔ( )ِّٓ/ ُ) :صحيح مسلم (. ُ)
ٛباـ ا٤بنة ُب التعليق على فقو السنة (، كضعفو األلباين ُب ِٕٕٓٓ) (ِْٗ/ ِْ) :مسند أٞبد (.ِ)

 .(َِٖ)ص: 
سلسلة األحاديث الضعيفة (. كىو ضعيف. ينظر: ُْٔٔ)(ُُِ/ ٖ) :يمسند أيب يعلى ا٤بوصل (.ّ)

 .(َُٗ/ ُْ) :الضعيفة كا٤بوضوعة
 ( باب ما يقوؿ بْب السجدتْب.َِٕٓ) (ُٕٓ/ ِ(.السنن الكربل للبيهقي )ْ)
 /أ من )ـ(.َُٖهناية لوح  ((من مرَّ ))قولو ( ٓ)
 .((رب ىب ٕب))ُب )ـ(  ((ىب ٕب))قولو ( ٔ)
 .(ّٓما كضح كاستباف ُب فضائل شهر شعباف )ص: ُب ة الكليب ابن دحيأخرجو كضعفو  (.ٕ)
 .باب الدعاء ُب صبلة الليل ،كتاب صبلة ا٤بسافرين كقصرىا (ُٕٕ()ّْٓ/ ُ) :(.صحيح مسلمٖ)

 .الليل
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اللهم إين أعوذ بك من عذاب القرب، كمن عذاب النار، كمن فتنة احمليا كا٤بمات، »كمنو: 
 .(0)، كىذا آكد للقوؿ بوجوبو(1)«لدجاؿكمن فتنة ا٤بسيح ا

اللهم إين ظلمت نفسي ظلما كثّبا كال يغفر الذنوب إال أنت فاغفر ٕب مغفرة »كمنو: 
 . (3)«من عندؾ، كارٞبِب أنك أنت الغفور الرحيم

 .(4)«اللهم إين أعوذ بك من ا٤بأٍب كا٤بغـر»كمنو: 
 . (5)«دينك]/بٕٖيا مقلب القلوب ثبت قليب على ]»كمنو: 

كيسٌن أف ٯبمع بْب األدعية ا٤بأثورة ُب كل ٧بل  على األكجو، لكنَّ السُّنَّة أىٍف يكوف 
الدعاء ىنا أقل من التشهد كالصبلة، أم: من أقلهما سواءن ا٤بنفرد كغّبه، كما ُب 

كمن بعده ُب رده بالنسبة للمنفرد  كأنو يطيل ما شاء ما  (7)لكن أطاؿ اإلسنومٌ  (6)((الركضة))
 ف سهوان.ٓب ٱب
استغفر اهلل ثبلثان، اللهم ))كيسنُّ بعد السبلـ اإلكثار من الذكر كالدعاء فمن ا٤بأثور:   

، كالتسبيح ثبلثان كثبلثْب، (8)((أنت السبلـ، كمنك السبلـ تباركت ياذا ا١ببلؿ كاإلكراـ

                                                 

باب ما يستعاذ منو ُب  ،كتاب ا٤بساجد كمواضع الصبلة (ٖٖٓ()ُِْ/ ُ): (.صحيح مسلمُ)
 .الصبلة

 .(ُٕٔ/ ِ) :النجم الوىاج، ك (َْٕ/ ّ) :آّموع شرح ا٤بهذبينظر:  (. ِ)
 ( كتاب الدعوات، الدعاء ُب الصبلة.ِّٔٔ)( ِٕ/ ٖ) :صحيح البخارم (. ّ)
كتاب ا٤بساجد كمواضع الصبلة، باب االستعاذة   (ٖٗٓ( )ُِْ/ ُ) و: صحيحركاه مسلم ُب  (. ْ)

 منو ُب الصبلة.
ضعيف سنن ات، كضعفو األلباين ُب ( أبواب الدعو  ّٕٖٓ) (ْٓٔ/ ٓ) ُب سننو:الَبمذم ركاه  (.ٓ)

 (ّْٕالَبمذم )ص: 
 . (ِٓٔ/ ُ) :ركضة الطالبْب( ٔ)
 (ّٔٓ، ّٓٓينظر: كاُب احملتاج إٔب شرح ا٤بنهاج لئلسنوم )ص/( ٕ)
باب استحباب  ،كتاب ا٤بساجد كمواضع الصبلة،  (ُٗٓ( )ُْْ/ ُ)و: صحيحمسلم ُب  ركاه (.ٖ)

  .الذكر بعد الصبلة كبياف صفتو
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لو إال اهلل ، كُب ركاية كذلك، كٛباـ ا٤بائة ال إ(1)كالتحميد كذلك ، كالتكبّب أربعان كثبلثْب
 .(0)كحده ال شريك لو إٔب قدير

 ، ٍبيَّ ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لو كذلك. (3)كُب أخرل إحدل عشرة مرَّة من كل  
 . (4)كمنو: اللهم أعِب على ذكرؾ كشكرؾ كحسن عبادتك

 
 
 

                                                 

باب استحباب  ،( كتاب ا٤بساجد كمواضع الصبلةٔٗٓ( )ُْٖ/ ُ)و: صحيحمسلم ُب  كاهر  (. ُ)
قاؿ: معقبات ال ٱبيب قائلهن،  ، عن النيب عن كعب بن عجرة  .الذكر بعد الصبلة كبياف صفتو

 تسبح اهلل ُب دبر كل صبلة ثبلثا كثبلثْب، كٙبمده ثبلثا كثبلثْب، كتكربه أربعا كثبلثْب.
باب استحباب  ،كتاب ا٤بساجد كمواضع الصبلة  (ٕٗٓ)(ُْٖ/ ُ)و: صحيحسلم ُب ركاه م (. ِ)

من سبح اهلل ُب دبر كل صبلة  :، عن رسوؿ اهلل عن أيب ىريرة .الذكر بعد الصبلة كبياف صفتو
 ثبلثا كثبلثْب، كٞبد اهلل ثبلثا كثبلثْب، ككرب اهلل ثبلثا كثبلثْب، فتلك تسعة كتسعوف، كقاؿ: ٛباـ ا٤بائة:
ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لو، لو ا٤بلك كلو ا٢بمد كىو على كل شيء قدير غفرت خطاياه كإف  

 .كانت مثل زبد البحر"
باب استحباب  ،( كتاب ا٤بساجد كمواضع الصبلةٓٗٓ( )ُْٕ/ ُ)و: صحيحركاه مسلم ُب  (.ّ)

وا: يا رسوؿ اهلل ذىب أىل أهنم قال ، عن رسوؿ اهلل عن أيب ىريرة.الذكر بعد الصبلة كبياف صفتو
الدثور بالدرجات العلى، كالنعيم ا٤بقيم، ٗبثل حديث قتيبة، عن الليث إال أنو أدرج ُب حديث أيب ىريرة 
قوؿ أيب صاّب، ٍب رجع فقراء ا٤بهاجرين إٔب آخر ا٢بديث، كزاد ُب ا٢بديث: يقوؿ سهيل: إحدل 

 .عشرة، إحدل عشرة، فجميع ذلك كلو ثبلثة كثبلثوف
أخذ بيده، كقاؿ:  عن معاذ بن جبل، أف رسوؿ  (ُِِٓ)(ٖٔ/ِ) ركاه أبو داككد ُب سننو: (.ْ)
 أكصيك يا معاذ ال تدعن ُب دبر كل صبلة)) ، فقاؿ:«يا معاذ، كاهلل إين ألحبك، كاهلل إين ألحبك»

 صحيح أيب داكد. كصححو األلباين ُب ((تقوؿ: اللهم أعِب على ذكرؾ، كشكرؾ، كحسن عبادتك
(ٓ/ِّٓ.) 
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 . (3)، كالفاٙبة(0)، كآية الكرسي(1)كمنو: قراءة اإلخبلص كا٤بعوذتْب
عشران بعد  «ٰبيي كٲبيت »بزيادة: « اهلل كحده ال شريك لو ..اْبال إلو إال»كمنو: 

 . (5)، كالعصر(4)الصبح، كا٤بغرب
 

                                                 

 «أف أقرأ با٤بعوذات دبر كل صبلة أمرين رسوؿ اهلل »عقبة بن عامر، قاؿ: لعلو يشّب ٢بديث  (.ُ)
صحيح أيب ( باب ُب االستغفار، كصححو األلباين ُب ُِّٓ) (ٖٔ/ ِ) و:سننركاه أبو داكد ُب 

وذات أم السور ا٤براد بأنو كاف يقرأبا٤بع :(ِٔ/ ٗ) :فتح البارمكقاؿ ابن حجر ُب  (ِْٓ/ ٓ): داكد
الثبلث كذكر سورة اإلخبلص معهما تغليبا ٤با اشتملت عليو من صفة الرب كإف ٓب يصرح فيها بلفظ 

 .التعويذ
من قرأ آية الكرسي ُب دبر الصبلة ا٤بكتوبة كاف ُب ذمة اهلل إٔب : "لعلو يشّب ٢بديث علي  (.ِ)

ٛباـ ا٤بنة ُب (، كحسنو األلباين ُب ِّّٕ) (ّٖ/ ّ) :ا٤بعجم الكبّب". ركاه الطرباين ُب الصبلة األخرل
 .(ِِٕالتعليق على فقو السنة )ص: 

  ٓب أقف على أثر ُب ذكر الفاٙبة. (.ّ)
من األنصار حدثو (، عن رجل ٖٕٓ) (ّٖٓعمل اليـو كالليلة للنسائي )ص: ُب لنسائي ا ركاه (.ْ)

 كحده ال شريك لو لو ا٤بلك كلو من قاؿ بعد ا٤بغرب أك الصبح ال إلو إال اهلل: قاؿ أف رسوؿ اهلل 
ا٢بمد ٰبٓب كٲبيت كىو على كل شيء قدير عشر مرات بعث اهلل لو مسلحة ٰبرسونو حٌب يصبح كمن 

 .حْب يصبح حٌب ٲبسي
: " من قاؿ حْب ينصرؼ من صبلة الغداة: ال إلو إال معاذ قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل يشّب ٢بديث  (.ٓ)

كلو ا٢بمد، كىو على كل شيء قدير عشر مرات من قبل أف يتكلم،   اهلل، كحده ال شريك لو، لو ا٤بلك
كتب لو ّٔن عشر حسنات، ك٧بي عنو ّٔن عشر سيئات، كرفع ّٔن عشر درجات، ككن لو عدؿ عشر 
نسمات، ككن لو حرسا من الشيطاف، كحرزا من ا٤بكركه، كٓب يلحقو ُب يومو ذلك ذنب إال الشرؾ باهلل، 

 (ْٓ/ٗ) :السنن الكربل للنسائي. ة العصر أعطي مثل ذلك ُب ليلتوكمن قا٥بن حْب ينصرؼ من صبل
ذكر االختبلؼ على عبد اهلل بن عبد الرٞبن بن أيب حسْب ُب حديث شهر بن حوشب، ( ٕٕٖٗ)

 . (ُِّ/ ُ) :صحيح الَبغيب كالَبىيب. كصححو األلباين ُب عن عبد الرٞبن بن غنم، عن معاذ فيو
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  اْب السورة.(3()0) چ  ىئ  ىئ  ی  یچ : (1)كمنو

 ،     (4)چ  ٿ   ٿچ :كآية

 .(6()5)چ ۆ     ۆچ إٔب  ]/أٖٖ[چ  ڎ  ڈ      ڈ   ژچك
((الكرًنبشرل ))كمنو غّب ذلك، فإف أردتو فعليك بكتايب 

 فإنو ٝبع ُب ذلك كغّبه فأكعى. 
كالسنة ُب الذكر كالدعاء بعدىا أف يكوف سرٌا إال اإلماـ يريد التعليم، كما ُب   

  ة ُب الذكر ا١بهر غّب مراد.أفَّ السُّنَّ  (7)((الركضة))

                                                 

 .قولو ]منو[ ساقط من )ـ(( ُ)

 (.َُٖ)(. الصافات: ِ)
كاف إذا فرغ من صبلتو قاؿ: ال أدرم  أف النيب  أيب سعيد ا٣بدرم، لعلو يشّب  ٢بديث (. ّ)

سبحاف ربك رب العزة عما يصفوف، كسبلـ على ا٤برسلْب، )قبل أف يسلم، أك بعد أف يسلم  يقوؿ: 
(، ُُٗ)(َُٕبن السِب )ص: عمل اليـو كالليلة ال.  [ُُٖ]الصافات:  (كا٢بمد هلل رب العا٤بْب

 (.َّٓ/ِكضعفو ابن حجر ُب نتائج األفكار: )
 (.ُٖ)آؿ عمراف:  (.ْ)
 (.ِٕ-ِٔآؿ عمراف: ) (. ٓ)
: "إف فاٙبة الكتاب، كآية قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  علي بن أيب طالب لعلو يشّب ٢بديث  (. ٔ)

قل اللهم مالك )، ك  (ُٖآؿ عمراف: ) (شهد اهلل أنو ال إلو إال ىو)الكرسي، كاآليتْب من آؿ عمراف: 
معلقات، ما  (ِٕآؿ عمراف: ) (كترزؽ من تشاء بغّب حساب)إٔب قولو:  (ِٔآؿ عمراف: ) (ا٤بلك

بينهن كبْب اهلل عز كجل حجاب، ٤با أراد اهلل أف ينز٥بن تعلقن بالعرش، قلن: ربنا، هتبطنا إٔب أرضك، 
يقرأكن أحد من عبادم دبر كل صبلة إال  كإٔب من يعصيك. فقاؿ اهلل عز كجل: يب حلفت، ال

جعلت ا١بنة مثواه على ما كاف منو، كإال أسكنتو حظّبة القدس، كإال نظرت إليو بعيِب ا٤بكنونة كل يـو 
سبعْب نظرة، كإال قضيت لو كل يـو سبعْب حاجة، أدناىا ا٤بغفرة، كإال أعذتو من كل عدك كنصرتو 

عمل اليـو كالليلة البن السِب )ص: ركاه ابن السِب ُب  وت "منو، كال ٲبنعو من دخوؿ ا١بنة إال ا٤ب
 : موضوع.(ُّٖ/ِ) :سلسلة الضعيفة كا٤بوضوعةال(. كقاؿ األلباين ُب ُِٓ) (ُُُ

كيسن الدعاء بعد السبلـ سرا إال أف يكوف إماما يريد تعليم : (ِٖٔ/ ُ) :ركضة الطالبْبقاؿ ُب  (ٕ)
 تعليم ا٢باضرين الدعاء فيجهر.
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ندب رفع ا١بماعة أصواهتم بالذكر دائمان، كإذا مكث اإلماـ ٧بلو  (1)كاختار األذرعي/
  اره للمحراب، كلو با٤بسجد النبوم.األفضل أف ٯبعل ٲبينو للمأمومْب كيسلذلك، ك 

 . (0)كقوؿ ابن العماد: ٰبـر جلوسو باحملراب، رددتو ٍبىَّ ٗبا فيو مقنع
كيسن أف ينصرؼ صوب حاجتو، كإال فيمينو، كإف ٲبكث الرجاؿ حٌب تنصرؼ النساء، 

ابنا: من صلى الظهر أربع من أصح (3)كسنن الصبلة كثّبة، كمن ٍب قاؿ ابن حباف
                    .(5)كاف عليو فيها ستمائة سٌنة(4)]ركعات[

           

 

 

                                                 

 /ب من )ـ(.َُٖهناية لوح  ((ذرعياأل))قولو ( ُ)

قاؿ ابن العماد: إف جلوسو ُب احملراب حراـ ألنو أفضل بقعة ُب ا٤بسجد، فجلوسو ىو أك غّبه  (.ِ)
 فيو ٲبنع الناس من الصبلة فيو، كال يكوف إماـ ا٤بصلْب فيشوش عليهم.

حقا فيو حٌب يفرع من  ابن حجر ُب شرح العباب ٗبنع كوف احملراب أفضل، كبأف لئلماـا٤بؤلف كزيفو 
 .(ُِٖ/ ُ) :إعانة الطالبْب على حل ألفاظ فتح ا٤بعْبينظر: الدعاء كالذكر ا٤بطلوبْب عقبها. 

الذم أمرنا اهلل  ذكر كصف بعض صبلة النيب ، باب (ُْٖ/ ٓ) و:صحيحقاؿ ابن حباف ُب (. ّ)
ساف ستمائة سنة عن النيب ُب أربع ركعات يصليها اإلن، قاؿ: "اهلل جل كعبل باتباعو كاتباع ما جاء بو

 فأغُب ذلك عن نظمها ُب ىذا النوع من ىذا الكتاب ،أخرجناىا بفصو٥با ُب كتاب صفة الصبلة ."
 كٓب أعثر على كتابو صفة الصبلة لو.

 ساقط من األصل، كا٤بثبت من بقية النسخ. ((ركعات))قولو ( ْ)

 ساقط من )ح(. ((و فيها ستمائة حسنةكاف علي  -إٔب -اغفر ٕب ذنيب كلو دقو كجلو ))من قولو ( ٓ)
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 .فصل: في مبطالت الصالة 
 كىي نوعاف:

 /(1)فقد شرط.  
 ككجود مانع. 

كال عدـ  ,, كال يلـز من كجوده كجودما يلـز من عدمو العدـ :اصطبلحان  كالشرط
  .(2)لذاتو

, كبالثاين السبب فإنو يلـز (3)فخرج بالقيد األكؿ ا١تانع, فإنو ال يلـز من عدمو شيء
كوجود اٟتوؿ الذم ىو   ,الث اقًتاف الشرط بالسببكبالث ,(4)]/بٖٖ[ من كجوده الوجود
على القوؿ  ينكالد  ا١تانع  ب, أك اة مع النصاب الذم ىو سبب للوجوبشرط لوجوب الزك
, لكن لوجود السبب ,العدـ ُب الثاينك  الوجود ُب األكؿ (5)فإنو كإف ألـز ,بأنو مانع لوجوهبا

  .(6)كا١تانع ال لذات الشرط
  :(7)كشركط الصبلة ٜتسة

 معرفة الوقت. 
 الكبلـ فيهما مستوَب ر  كمى  ,الستقباؿكا. 
 كطهارة اٟتدث.  
 .كا٠تبث 
 كسًت العورة. 

 
                                                 

 /أ من )ظ(.َُٔقولو ))فقد شرط(( هناية لوح (.  ُ)
 .(ّْٕ/ ْ) :البحر احمليط ُب أصوؿ الفقو, ك (ُٖشرح تنقيح الفصوؿ )ص:  ينظر:(.  ِ)
 .(ُٖٓ/ ِ) :اإلهباج ُب شرح ا١تنهاجينظر: (.  ّ)
 .(ّْٕ/ ْ) :البحر احمليط ُب أصوؿ الفقوينظر: (.  ْ)
(ٓ  .).))  قولو ))ألـز (( ُب )ظ( ك)ـ( ))لـز
  .(ُٖشرح تنقيح الفصوؿ )ص: ينظر: (.  ٔ)
 .(َّمنهاج الطالبُت )ص: ك  ,(ّٔاإلقناع للماكردم )ص:  ينظر:(. ٕ)
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: ما يلـز من كجوده العدـ, (1)]اصطبلحا[ كىو, ها ُب ىذا الباب على كجود ا١تانعكقدم
 .(2)كال يلـز من عدمو كجود, كال عدـ لذاتو

كاحد  حيزو كفقد ذاؾ أدرجهما ُب  طاؿ بوجود ىذاكالشرط ّتامع اإلب  معتربان  هؤ انتفاك١تا كاف 
 , أك يطرأي أصغر, أك أكرب يقارهنا (ث  د   ح     ب)  فرضان كانت أك نفبلن  (الة  الص   ل  ط  ب  ت   ) :فقاؿ
على  كإف كاف فاقد الطهورين ,(وق  ب   س  )أك ,منو (3)بطنو حىت ٮترج تٍ رى صً عي  (ن  إ  و  ), فيها

 ؛ ك١تا صح من قولو ُب تقدـ اٟتدث (5)؛ لئلٚتاع(4)كمن تبعو ,سنوملئل األكجو خبلفان 
 (8)يبٍت ٠ترب فيو (7)كالقدًن. «(6)كليعد صبلتو كليتوضأأحدكم ُب صبلتو فلينصرؼ  إذا فسا»

  .اتفاقا] /أٖٗ[ (10)ضعيف (9)]كريد  بأنو[

                                                 

  قولو  ))اصطبلحان(( زيادة من )ظ( ك )ـ(.(.  ُ)
 (.ِٖ)ص/كد األنيقة اٟتد ينظر:  ( ِ)

ٍرفػىٍُتً الصبلة عند قولو: )كسيأٌب الكبلـ على موانع   (.ّٖٖ( صفحة )كى تبطل الصبلة بًػحى
 قولو  )) ٮترج(( ُب )ظ( ك)ـ( ))خرج((.(.  ّ)
 :اإلقناع ُب حل ألفاظ أيب شجاعك  ,(ُّْ/ُ) :الغرر البهيةك  (,ْٖٓ)ص/ كاُب احملتاجينظر:  (. ْ)

(ُ /َُٓ).  
  .(ٕٓ/ ْ) :اجملموع شرح ا١تهذب ينظر:(. ٓ)
علي بن  , من حديثباب من ٭تدث ُب الصبلة(, َِٓ) (ُْٖ/ ُ) و:سننركاه أبو داككد ُب ( ٔ)

. كحسنو ُب : "إذا فسا أحدكم ُب الصبلة, فلينصرؼ, فليتوضأ, كليعد الصبلة"بلفظ طلق,
 (.ٕٔ/ ُ) :مشكاة ا١تصابيح

 . (ْ/ ِ): ( العزيز شرح الوجيزٕ)
من أصابو قيء أك رعاؼ أك قلس أك : "إىل حديث عائشة ؿ قالت: قاؿ رسوؿ اهلل  يشَت( ٖ)

 و:سنن. ركاه ابن ماجو ُب مذم, فلينصرؼ, فليتوضأ ٍب لينب على صبلتو, كىو ُب ذلك ال يتكلم
تلخيص , كاٟتديث ضعيف كما ُب باب ما جاء ُب البناء على الصبلة( ُُِِ .)(ّٖٓ/ ُ)

 . (ْ/ ِ): العزيز شرح الوجيز: . كينظر(ِْٕ/ ُاٟتبَت )
 قولو ))كريد  بأنو(( ُب األصل )) كزيادتو(( كا١تثبت من  )ظ( ك )ـ(.(.  ٗ)
 (.ْٖٓ)ص/ كاُب احملتاجقاؿ اإلسنوم : كاحتجوا لو ْتديث ضعيف ينظر:   (َُ)
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 .(ُ)حدث السلس ال يضر على تفصيل فيو أف كمر  
سًتان على نفسو لئبل ٮتوض ٍب ينصرؼ,  صبلتو أف يأخذ بأنفو,يسن ١تن أحدث ُب ك    

الناس إىل الوقيعة فيو  من ارتكب ما يدعو (3)/خذ أنو يسن لكلكمنو يؤ  ,(2)الناس فيو فيأٙتوا
 .(5)ت ابن العماد صرح بذلك ٟتديث فيوٍب رأي ,(4)سًته لذلكيأف 
, أك ىو ٤تلو جين (6), ككذا طارئ ما ملمقارف (خ ب ث  )تبطل أيضان بغَت معفو عنو من  (و  )   
, أك كمو على فيها , أك عودكإف ينجيو بنحو نفض ال بنحو يده ,شرط أف يكوف يابسان ب

ىو فإف صبلتو تبطل مطلقان  آخر إليو متنجسان ٓتبلؼ ما إذا مسو (7), ككذا لو لصقكجواأل
تنزىوا من البوؿ فإف عامة » :ك١تا صح من قولو  ؛(8) چ  ڭ  ۇچ  :لقولو تعاىل كذلك

, الدـ (11)[كنع]اٟتيضة ػػ فاغسلي  :أدبرت ػػ أم (10)[إذا]ك » :كقولو ,(9)«القرب منوعذاب 
 ثبت األمر باجتناب النجس, كىو ال ٬تب ُب غَت الصبلة, فيجب فيها,  (12)»يكصل  

                                                 

 (.بَٕ/ؿُ) اإلمدادينظر: (.  ُ)
 .(َُٕ/ ُ) :أسٌت ا١تطالبينظر:  (.ِ)
 /أ من )ـ(.ُُٖاية لوح قولو ))لكل(( هن(.  ّ)
 قولو  ))لذلك(( ُب )ـ( )) كذلك((.(.  ْ)
 كمل يصرح باٟتديث.. (ُٔ/ ِ) :هناية احملتاجينظر النقل عن ابن العماد ُب :  (5)
 قولو  ))مل(( ساقط من )ظ( .(.  ٔ)
 قولو  ))لصق(( ُب )ظ( ))ألصق((.(.  ٕ)
 (.ْ)ا١تدثر: سورة (.  ٖ)
كاألمر بالتنزه منو كاٟتكم ُب بوؿ ما  ؿباب ٧تاسة البو (. ْٗٓ) (ُِّ/ ُ): (.  سنن الدارقطٍتٗ)

  .(َُّ/ ُ) :إركاء الغليل. صححو األلباين ُب يؤكل ٟتمو
 قولو  ))كإذا(( ُب األصل ))إذا(( كا١تثبت من )ظ( ك )ـ(.(.  َُ)
 قولو  ))عنك(( ُب األصل ))عليك(( كا١تثبت من )ظ( ك )ـ(.(.  ُُ)
باب إذا رأت ا١تستحاضة الطهر قاؿ ابن ( التيمم, ُّّ) (ُّْ/ ُ) م:(.  صحيح البخار ُِ)

  .عباس تغتسل كتصلي كلو ساعة كيأتيها زكجها إذا صلت الصبلة أعظم
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 .(2)((النهي ُب العبادات يقتضي فسادىا)), ك(1)((عن ضده األمر بالشيء هنيه ))ك
, (4)((الركضة))ُب  الثوب كما ككذا ,ُب البدف ببل حاجةبو خارجها  (3)ضمخنعم ٭تـر الت 

ما يعم  (7)]بو[مراده ,فقط] /بٖٗ[من ٖترٯتو ُب البدف  (6)((التحقيق)), كما ُب (5)كأصلها
؛ ألف الطهر عنو من قبيل  , أك كونو مبطبلن كجوده (ل  ه  ج   ن  إ  و  ), مبلبسو؛ ليوافق ما قبلو

, كىي من باب (8)»ة من قدر الدرىم من الدـاد الصبلتع» :الشركط كما يدؿ لو خرب
 ,(10)إف مل يعلم فبل قضاءُب قوؿ قدًن , ك اف, كالنسيكىو ال يؤثر فيو اٞتهل (9)طاب الوضعخ

             ؛ ألف استصحابو من قبل ا١تناىي اليت من (12)ءإف علم ٍب نسي فبل قضا (11)كُب طريق
 
 
 

                                                 

  .(ْٗهناية السوؿ شرح منهاج الوصوؿ )ص: ك  ,(ُِّ)ص:  للغزايل ا١تستصفىينظر: (. ُ)
  .(ّٖٗ/ ّ) :يط ُب أصوؿ الفقوالبحر احملك  ,(َُْ/ ُ) :قواطع األدلة ُب األصوؿينظر: (. ِ)
لضمخ: لطخ اٞتسد بالطيب حىت كأنو يقطر, كانضمخ كاضطمخ كتضمخ: تلطخ بو. كالضمخة, ا (ّ)

 . (ِٓٓبالكسر: ا١ترأة أك الناقة السمينة, كالرطب الذم يقطر منو شيء. القاموس احمليط )ص:
  .(ِّٕ/ ُ) :ركضة الطالبُت  (.ْ)
  .(ٔ/ ِ): العزيز شرح الوجيز (.ٓ)
(6)

 (.َُٓالتحقيق )ص/ 

 قولو  ))بو(( زيادة من )ظ(ك )ـ(.(.  ٕ)
كىو منكر  باب ما ٬تب غسلو من الدـ. (ِْْٔ) (َْْ/ ِ): السنن الكربلركاه البيهقي ُب  (.ٖ)

 .(ِٖٕ/ ُ) :تلخيص اٟتبَت, ك (ِِٕ/ ِ) للبيهقي: معرفة السنن كاآلثارال يثبت. ينظر: 
١تتعلق ّتعل الشيء سببا لشيء آخر أك شرطا لو أك مانعا منو أك  خطاب اهلل اخطاب الوضع: (. ٗ)

 .. كوف الفعل صحيحا أك فاسدا أك رخصة أك عزٯتة أك أداء أك إعادة أك قضاء إىل غَت ذلك
 .(ّٗالغيث ا٢تامع شرح ٚتع اٞتوامع )ص:  , ك(ٗٗ/ ُالبحر احمليط ُب أصوؿ الفقو )ينظر: 

  .(ِّٗ/ ّ) :(.كفاية النبيو ُب شرح التنبيوَُ)
 قولو  ))طريق((  ُب )ظ( ك )ـ( ))طريقو((.(.  ُُ)
 .( ُِٓ/ ِ) :النجم الوىاج, ك (َّ/ ِ): العزيز شرح الوجيزينظر: (. ُِ)
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ث خبيؤثر كجود  , كإ٪تا(1)٠ترب السابق٨تو اٞتهل, كيرد با التكليف فيؤثر فيو خطاب
, أك ١تبلقي ٤تمولو بشرطو اآلٌب ُب سو, كإف مل يتحرؾ ْتركتوو , أك ملبلبدف ا١تصلي (ق  ال  م  )

, كمن ٍب لو فرشو على و من الفرجعليو كماس   (2)فرش ثوبان مهلهبلن  فٍ كأى   ,جزء من صبلتو
 .حرير بقي التحرًن على األكجو

فو خبث, أك سرير ٖتت قوائمو طر بكأف صلى ببساط  (و  ل  و م  ح   م   و  أ   و  ن  د  ب  ل   اذ  ح  م   ل  )  
مو دكف كبلـ أصلو ُب , أك غَته كما مشلو كبلطاىر كحاذاه صدره, أك على بساط ذلك

الصبلة مع  نعم تكره ,لعدـ مبلقاتو لو -كإف ٖترؾ ْتركتو-فإنو ال يضر ,أك غَته سجوده
: كعمـو كبلمهم يتناكؿ (3)ٚتاعة] /أَٗ [ؿ أك متنجس قا ,٤تاذاتو كاستقباؿ ٧تس

 (5)/عيرفان  (4)كيرد بأف السقف تارة يقرب منو ْتيث يعد ٤تاذيان لو بو,, كال قائل السقف
, أك ٨توه ْتجر (ر  م  ج  ت  س  م   ل  م  ح  ك  ), ٍب ا١تبلقي فبل كراىة ,كاضحة, كتارة ال (6)/اىةفالكر 

ا سائل, ككحمل حامل ذلك على نو كشيء فيو ميتة ال دـ ٢تكذم خبث آخر معفو ع
  .األكجو

ألجل  :أم (ه  ذ  ف  ن   م   ل  )؛ الصبلة ُب ٚتيع ذلك ٔتنفذه خبث فتبطل (ر  ي  ط  )كحمل   (و  ) 
فو عن منفذ الطَت , كال نظر للعفو عنها كالعَت٫تا ٦تا ذكر, كغ٧تاسة منفذ ا١تستجمر, كالطَت

ٓتبلؼ ٛتل طاىر ا١تنفذ, كلو  (7)األنو للحاجة كال حاجة إىل ٛتل ذلك فيه ؛إذا كقع ُب ماء
 .لغَت حاجة

                                                 

معرفة السنن يشَت إىل حديث: )تعاد الصبلة من قدر الدرىم من الدـ(  ركاه البيهقي كضعفو ُب (. ُ)
 ( طهارة الثياب.َْٗٗ )(ّٔٓ/ ّ) :كاآلثار

  .(ُُٓ/ُّ) :تاج العركس .رقيق ليس بكثيف, كثوب مهلهل: اسم مفعوؿ من ىلهلمهلهبل:   (.ِ)
  .(ُِ/ ِ) :هناية احملتاجينظر: (. ّ)
 قولو ))لو(( ساقط من )ـ(.(.  ْ)
 /ب من )ظ(.َُٔقولو ))عرفا(( هناية لوح (.  ٓ)
 /ب من )ـ(.ُُٖقولو ))فالكراىة(( هناية لوح (.  ٔ)
 ا((  ساقط من )ظ(.قولو  ))فيه(.  ٕ)
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ؤثرة ُب دفعو كما ُب ُب معدتو ا٠تلقي مع كجود اٟتياة ا١ت؛ ألنو كال نظر للخبث بباطنو  
كيؤيد ذلك  ,, كا١تيت الطاىر الذم مل يطهر باطنورؽ ٛتل ا١تذبوح, كهبذا فاجوؼ ا١تصلي

  .(2)بنت زينب كىو حامل أمامة ىصل  أنو  (1)ما صح
 (3)لو من طهارة أصل اٟتيواف مشيان على ما مر   -:بقيد زاده بقولو (ض  ي  ب   ب   م  د  )كحمل (و  )

فسد ما ُب جوفو بقوؿ أىل ا٠تربة, كيكفي كاحد فيما  فٍ بأى  (7)(6)(ر  ذ  م  ) -(5)(4)خبلفان ألصلو
كر ؛ للنجاسة اليت بباطن ما ذ عليو فت, كخبث بقاركرة رصٌ بعنب ] /بَٗ [كٜتر  ,يظهر
ما البيض غَت ا١تذر فبل يضر ٛتلو, كإف كاف أ ,ر  ١تا مى  ذرعيؼ اٟتيواف اٟتي خبلفان لؤلٓتبل

 .من أنو طاىر كا١تٍت؛ ألنو أصل حيواف طاىر (8)ُب النجاسات ر  ؛ ١تا مى بباطنو دـ
  .(ٗ)التصاؿ النجاسة ٔتحمولو ؛كأف اتصل ٔتيتة  (ة  اس  ج  ن   ي  ق  ل   ل  ب  ح  )كحمل (و  ) 
 .(ُُ)ورجللسا؛ ألنو حينئذ كاٟتامل (10)قبلدتو :أم (ب  ل  ك    ور  ج  اس  ب   د  ش  )حبل  (و  أ  ) 

 , كىياىر من سفينة فيها ٧تاسةٔتحل ط :أم( اه  ل  م  ح  )أك ٛتار  (ق  ر  و  ز  ب  ) د  شي حبل  ( و  أ  )  
ه كما لو شد بباب دار , أك قابضو ٓتبلؼ كبَتة ال تنجر ّتر صغَتة ْتيث ينجر ّتر اٟتبل

                                                 

باب جواز ٛتل الصبياف , كتاب ا١تساجد كمواضع الصبلة (ّْٓ( )ّٖٓ/ ُ) :(. صحيح مسلمُ)
 .ُب الصبلة

تزكجها علي بن أيب طالب , ىي: أمامة بنت العاص بن الربيع, أمها زينب بنت رسوؿ اهلل (. ِ)
 (. ِٔ/ ٖ(, كاإلصابة: )ِِ/ ٔبعد فاطمة الزىراء. ينظر: أسد الغابة: )

 .ب( ّٗ/ؿُينظر: اإلمداد )(.ّ)
 (.ُٔٔاٟتاكم الصغَت )ص:(. ْ)
 .الكبلـها ليستقيم تحذفك ُب األصل  ((بقولوزيادة كلمة )) ىنا(.  ٓ)
 (.ْْٕ /(. مذرت البيضة, فهي مذرة: فسدت. القاموس احمليط )صٔ)
 (ُٔٔ)ص/ :َتاٟتاكم الصغينظر:  قولو ))مذر(( زيادة من صاحب اإلرشاد كليست ُب أصلو,(.ٕ)
 .(أ ّٗ/ؿُينظر: اإلمداد ) (.ٖ)
 (.ُِٓ/ُينظر: إخبلص الناكم ) (.ٗ)
 (.َْْ(, كالقاموس احمليط  )ص/ُِْينظر: ٥تتار الصحاح )ص/(.َُ)
  .(ُْٗ/ ّاجملموع شرح ا١تهذب ) (ّٓٗ/ ِالتعليقة للقاضي حسُت )ينظر:  (.ُُ)
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كإال  ,ذلك ٔتا إذا كانت ُب البحر (1)((كفايةلل))سنوم  كالقمويل تبعان إلر اكصو   ,فيها ٧تاسة
ف أمن   -ح بو ُب البحركصر  - (ِ)كجو ما اقتضاه إطبلقهمكاأل ,كفيو نظر ,مل تبطل مطلقان 

 .(3)الصغَتة إذا أمكن جرىا ُب الرب تبطل
ك٨توه  اسة من اٟتبل١توضع الذم لقي النجأف يكوف ا كشرط البطبلف ُب ا١تسائل الثبلث 

, ككبلمهم ُب مسألة السفينة ا١تذكورة من (4)((الشرح الصغَت))ُب  ىذا ما ,ْتيث يتحرؾ ْتركتو
, مطلقان البطبلف  (6)كأصلها ]/أُٗ[ (5)((الركضة))لكن الذم ُب  ,صريح ُب ترجيحوزيادتو 

 :أم (و  ئ  ط  و   ن  إ   ل  ) (ٖ)ور فبل أثر لو٣ترد اتصالو بالساج (7)((د  شي )) -من زيادتو- :كخرج بقولو
ٖتت قدمو فبل يضر, كإف ٖترؾ ْتركتو؛ ألنو ليس حامبل  (ٗ)/ذكور بأف جعلوا١تصلي اٟتبل ا١ت

صح جعلو ٖتت رجلو ما مل يكن  خبثبأسفل نعلو  (َُ)]كاف[, كلوللنجاسة, كال ١تتصل هبا
 .(11)و شيء من أصابعو ذكره ابن الرفعةفي

                                                 

 . (ُُْ/ّلئلسنوم ), كا١تهمات (َُٓ/ ِ) :(.كفاية النبيو ُب شرح التنبيوُ)
  .(ُِٕ/ ُ) :ا١تطالبأسٌت ينظر:  (.ِ)
(.  ُب)ظ( ك )ـ( زيادة قولو: ))كزاد شيد  ؛ ليفرِّؽ بُت مبلقاة اٟتبل لنجس فتكفي فيو ٣ترد ا١تبلقاة, ّ)

كبطاىر متصل بنجس فبلبد فيو من الشىدِّ لكن ليس ا١تراد خصوص الشدِّ بل ىو, أك ما ُب 
 معناه((.

  .(ّٗ)ص:  القوًنا١تنهاج  ُب نقل عنوال (. ينظرْ)
 (. ِٕٓ/ ُ: )ركضة الطالبُت(. ٓ)
 (. َُ/ ِ(. العزيز شرح الوجيز: )ٔ)
 (.ٔٗ(, كاإلرشاد )ص:ُٔٔينظر: اٟتاكم الصغَت )ص:(. ٕ)
 ساقط من  )ـ( كغطش عليو ُب )ظ(. ((كشرط البطبلف ػػػػػػػػػػػػػ إىل ػػػػػػػػػػػػ  فبل أثر لو))(. من قولو ٖ)
 /أ من )ـ(.ُِٖقولو ))جعلو(( هناية لوح (.  ٗ)
 زيادة من )ظ( ك )ـ(. ((كاف  ))(.  قولو َُ)
  .(َّٓ/ ِ) :(.كفاية النبيو ُب شرح التنبيوُُ)
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, (4), كقمل(3)كبق  (2)(1)كفتحو قليل ,بضم أكلو (وث  غ  ر  ب    و  ح  ن   م  د  ب  ) تبطل أيضان  (ل  و  )  
 (5).غَت٫تا من كل ما ال نفس لو سائلةك 
, كإف كثر فيهما كانتشر بعرؽ خبلفا لتقييد با١تثلثة, كىي خراج صغَت (و  ت  ر  ث   ب   )ال بدـ  (و  ) 

ادره نفأٟتق  (ٖ)ز منو؛ ألف ذلك من جنس ما يتعذر االحًتابالقليل فيهما (ٕ)كالرافعي (ٔ)أصلو
الدـ  (ر  ث   ك  ي   م   ا ل  م  ) ىذا كلو ثَت, كللحرج ُب ٘تييز الكغالبو كالًتخص ُب السفر ببل مشقةب
 (ٗ)يتفاحش[] أك ُب غَت ملبوسو ثَت, أك يكن الكللبثرة (ر  ص  ع  و  ), ك٨توىا للرباغيث (ل  ت  ق  ب  )

عصر البثرة, , أك ا ُب ثوبو أك بدنوكأف قتله  , أما إذا كانت اإلصابة بفعلو قصدان على ما يأٌب
على  ]/بُٗ[, أك كاف زائدا أك فرشو كصلى عليو ,أك ٛتل ثوب ٨تو براغيث كصلى فيو

 ((اجملموع))ك ((التحقيق))فى إال عن القليل كما ُب ك٨توه فبل يع ملٕترض من غملبوسو ال ل
, كإف (13)ة, كالبثر (12)العفو عن كثَت دـ الدمل (ُُ)((الركضة))ـ , كإف اقتضى كبل(10)غَت٫تاك 

, كيطبقو فبل ا إذا تفاحش ْتيث يغلب على الثوبمأك  ,, كاالذرعي(14)كاعتمده ابن النقيب
                                                 

 .((٬توز فتحو))ُب )ظ( ك)ـ(   ((كفتحو قليل))(.  قولو  ُ)
  .(ُٕٔ/ٓ) :تاج العركس. ضرب من صغىار ا٢ٍتىوىاـ عضوض شىًديد الوثب: الربغوث (.ِ)
 ( َِْ/ ٖ) :هتذيب اللغة. حشرة من ريتٍػبىة نصفية األجنحة أىجزىاء فمها ثاقبة ماصةالبق:  (.ّ)
 (٥َِٔتتار الصحاح )ص: ينظر:  .دكيبة من جنس القرداف إال أهنا أصغر منها :القمل (ْ)
  .(َْٖ/ ُمغٍت احملتاج ) (ُّْ/ُ( الغرر البهية )َُِ/ ِالنجم الوىاج ) ينظر:(.  ٓ)
 (.ُٓٔ)ص/اٟتاكم الصغَتينظر:  قيده ُب أصل االرشاد بالقليل. . (ٔ)
  .(ٗٓ/ ْ) :(.فتح العزيز بشرح الوجيزٕ)
 .((عنو))ك)ـ(  (ُب )ظ ((منو))(.  قولو ٖ)
 كا١تثبت من )ظ( ك)ـ(. (( يتداحس))ُب األصل  ((يتفاحش))(.  قولو  ٗ)
 (.ُّ/ ِ) :ية احملتاجهنا, ك (ُّْ/ ّاجملموع: )ك  (,ُٕٕ)ص/ التحقيق: (. ينظر:َُ)
 (. ُِٖ/ ُ: )ركضة الطالبُت(.ُُ)
 (. َُٕ(. الدمل: كاحد دماميل: القركح. كاندمل اٞترح: ٘تاثل. ٥تتار الصحاح )ص: ُِ)
(. البثر كالبثر كالبثور: خراج صغار, كتنفط, مثل اٞتدرم يقبح على الوجو كغَته من بدف ُّ)

 (.ّٗ/ ْلساف العرب: )
  .(َْدة السالك كعدة الناسك )ص: (. ينظر: عمُْ)
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فإف  ,ذرعي لكن ا١تنقوؿ ا١تعتمد خبلفو, كاعتمده األ(1)عفى عنو على ما أشار إليو اإلماـي
ُب بعض   (5)ـ بو الزركشي, كجز للنوكم ,(4)(3)/نسبو ٞتمع األصحاب, كابن الرفعة (2)الركياين

  .(6)كتبو, كغَته
 ؛اغيث التحق ٔتا يقتلو منها عمداأنو لو ناـ ُب ثوبو فكثر فيها دـ الرب  (7)كْتث ابن العماد

, كمن علتو فيها يقطعها فهو غَت ٤تتاج إليو ؛ كألنو(8)النـو الفتو السنة من التعرم عند١تخ
, ٍب على أف ُب أصل ْتثو كقفة ,اىرظكىو  عفي عنو يعمدهيؤخذ أنو لو احتاج إليو كأف مل 

ع ا١تتلوث بذلك ُب ماء قليل , فلو كقُب نظائره اآلتية بالنسبة للصبلة, ك (9)٤تل العفو ىنا
, كعللو (11)علي, كخالفو الشيخ أبو (10)٧تسو, كال فرؽ بُت البدف اٞتاؼ كالرطب عند ا١تتويل

                                                 

 . (ِّٗ/ ِ) :هناية ا١تطلب ُب دراية ا١تذىب ينظر: (ُ)
 (.ُٖٓ, ُْٖ/ِْتر ا١تذىب: ) (. ينظر:ِ)
 /أ من )ظ(.َُٕقولو ))كابن الرفعة(( هناية لوح (.  ّ)
 (. ِِٓ/ ِ(.كفاية النبيو ُب شرح التنبيو: )ْ)

  (.ُِّ/ُالديباج ُب توضيح ا١تنهاج: ) ينظر:(.ٓ)

  .(ُُْ)ص:  القوًنا١تنهاج  (.ٔ)
 .(ُّ/ ِ) :هناية احملتاجينظر النقل عنو ُب  (.ٕ)
, كرأيت عندنا : "(ِْٗقضاء األرب )ص: قاؿ السبكي ُب (.ٖ) إف عادة العرب التعرم عند النـو

ف ٔتصر رجبل من عباد اهلل الصاٟتُت, فقيها مالكيا صنف كتابا ُب الثياب, قرأت عليو, كاف يقوؿ: إ
يستحب : (َٔآداب األكل )ص: ُب  كقاؿ األقفهسي ."التعرم عند النـو سنة, كينكر النـو ُب الثياب

عند النـو أشياء منها التعرم عند النـو نقل الشيخ أبو عبد اهلل بن اٟتاج إف التجرد من الثياب سنة ألف 
 ".ضاعة ا١تاؿإعن النـو ُب الثياب يقطعها كيدنسها كقد هنى رسوؿ اهلل 

 . ((عنها))ُب )ظ(   ((ىنا))(.  قولو  ٗ)
 (.َٕٗتتمة اإلبانة )ص:  (. ينظر:َُ)
 . (ُٕٓ/ ُ) :ا١تطالبأسٌت ينظر النقل عنو ُب (. ُُ)

, كخراسافأكؿ من ٚتع بُت طريقيت العراؽ , اٟتسُت بن شعيب بن ٤تمد السنجي ىو:كالشيخ أبو علي 
١تذىب الكبَت كشرح تلخيص ابن القاص كصنف شرح ا١تختصر كىو الذم يسميو إماـ اٟترمُت با

 .(ّْْ/ ْ) :طبقات الشافعية الكربل للسبكي. قَّْت , ككشرح فركع ابن اٟتداد
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, كحلق الرأس ]/أِٗ[ , كالغسلاء الوضوءرطوبة اٟتاصلة من ٨تو ممنو أنو ال أثر لل ؤخذٔتا ي
, كإف اشًتطو ابن تنشيف البدف (1)/عنو االحًتاز, كال نظر إلمكاف قيشغَت ذلك ٦تا ك 

 .؛ لعسره(2)العماد
عسر االحًتاز عنو عادة , كيبو (3)التلطخ, فما يغلب عادة كا١ترجع ُب القليل كالكثَت للعرؼ  

, كذكركا لذلك ذلك باختبلؼ األكقات, كالببلد ف, كٮتتلأيضا قليل, كما زاد عليو كثَت
فلو  ؟كثَت, كلو شك ُب شيء قليل ىو أـ   الشارع ال يبعد جريانو ُب الكلتقريبان ُب طُت
, تية العفو إال إذا تيقنا الكثرة, كاآلاألصل ُب ىذه النجاسات ا١تذكورة ف  ؛ ألى حكم القليل

جن ي فيما يأٌب بل ىو من فإنو كدـ األ كخرج بإضافتو البثرة لضمَت ا١تصلي دـ بثرة غَته
  .أفراده
ُب البثرة,]خبلفا  , كإف كثر ما مل يكن بعصره كما علم ٦تا مر  (و  ل  م  د  )ال تبطل بدـ  (و  )    

 .(5), ككدمهما قيحهما كصديد٫تا(4)١تا يو٫تو صنيعو[
لكاف أكىل كأخصر, كلعلو  فلو عرب بدـ بدؿ أثر] كإف كثر (و  م  ج  ح  و   ه  د  ص  ف   ر  ث  أ  )ال  (و  )    

 لعسر االحًتاز. (ٔ)[بكونو ُب ٤تل الفصد كاٟتجم, كذلكآثره؛ ليشَت إىل تقييد العفو عنو 
 
 
 
 

                                                 

 /ب من )ـ(.ُِٖقولو ))إلمكاف(( هناية لوح (.  ُ)
  .(ُّ/ ِ) :هناية احملتاجينظر النقل عنو ُب  (ِ)
 .النسخ (( كا١تثبت من بقيةالتطلخ))ُب األصل  ((التلطخ: ))(.  قولوّ)
 زيادة من )ظ( , ك)ـ(.  ))خبلفا ١تا يو٫تو صنيعو(((.  قولو  ْ)
(. الصديد: القيح الذم كأنو ماء, كفيو شكلة دـ. كالقيح: األبيض ا٠تاثر الذم ال ٮتالطو دـ.  ٓ)

 (ٕٕكتاب األلفاظ البن السكيت )ص: 
 . زيادة من )ظ( ك)ـ( ))فلو عرب بدـ ػػػػػ إىل ػػػػػ كذلك(((.  قولو  ٔ)
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أنو ال يفعل  ,حصل بفعلو بأف الغالب ىنا أك ا١تطردما  من عدـ العفو عن كثَت ر  كفارؽ ما مى 
ُب ىو ما  (1)ك -اٞتركح إال ٟتاجة ٓتبلؼ ذاؾ, كالعفو عن الكثَت ىنا, كعن الدماميل, ك 

بعان ت (6)((اجملموع))ك] /بِٗ[ (5)((التحقيق)), كما ُب (4)((ا١تنهاج)), ك(3)((الركضة (2)أصل))
الفصد, كىو  (7)ينبغي ٛتلو على ما إذا جاكز ٤تل ٨تو -للجمهور من أىن و كدـ األجن ي

من ٛتلو على طهر السيبلف منو إليو, كىذا أكجو  (8)ا١تنسوب إليو عادة بأف يغلب عادة
ذكر  (9), كحذؼ من أصلوليفيد نظَت ما مر   فيو, كأضاؼ ىنا إىل الضمَت التيمم؛ ١تا قدمتو

 .نو ُب معٌت الفصد, كاٟتجم؛ ألاٞترح
, لعسر االحًتاز ؛, كبولو, كإف كثرت(اب  ب  ذ   (10)يم  ن  و  و  ), , كركثو(اش  ف  خ   ل  و  ب   ) ال (و  )     

 .(13)كأغربة افكأذبة كغرب (12)ف[ذبا]ٚتعو (11),كذباب مفرد
جنس الدـ  ف  ؛ ألى (14)ن ي خبلفان ١تا اقتضاه كبلـ أصلو, كقيح أج(م  د   يل  ل  ق  )ال  (و  )     

ل من بدنو ٍب أصابو , كمن األجن ي ما انفصمن ذلك ُب ٤تل ا١تسا٤تة إليو العفو فيقع القليل

                                                 

  قولو  ))ك(( ساقط من )ظ( ك)ـ(.(.  ُ)
  قولو ))أصل(( ساقط من )ظ( ك)ـ(.(.  ِ)
  .(ُِٖ/ ُ) :ركضة الطالبُتك  ,(ِٖ/ ِ) :العزيز شرح الوجيزينظر:   (.ّ)
  .(ِّ)ص: : منهاج الطالبُت كعمدة ا١تفتُت  (.ْ)
 (.ُٕٕالتحقيق )ص/ (.ٓ)
  .(ُّٓ/ ّ) :اجملموع شرح ا١تهذب   (.ٔ)
  قولو  ))٨تو(( ساقط من )ظ(. (. ٕ)
  قولو  ))عادة(( ساقط من  )ظ( ك)ـ( .(.  ٖ)
 (ُٓٔ)ص/  اٟتاكم الصغَت  (.ٗ)
 .(ُُٖٔالقاموس احمليط )ص:  .الونيم: خرء الذباب (َُ)
  ُب )ـ( زيادة )ك(.(.  ُُ)
 قولو ))ذباف((  ُب األصل ,ك)ظ( ))ذباب(( كا١تثبت من )ـ(. (.  ُِ)
 .(ٓٓ/ َُ) :احملكم كاحمليط األعظمك  ,(ُٖٕ/ ٖ) :العُتينظر:  (.ُّ)
 (.ُٓٔاٟتاكم الصغَت: )ص/(.ُْ)
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ا م  أى , (1), كخنزير كفرعهما(ب  ل  ك  )من  ظو ميغىل   (ر  ي  غ  ), كإ٪تا يعفى عن ذلك من قالو األذرعي
حكمو,  لغلظ , كأقره(3)عن العمراين (2)((اجملموع))منو كما ُب  دـ ا١تغلظ فبل يعفى عن شيءو 

 .(6)كغَته , كاعتمده البارزمعن األئمة (5), كنقلو ابن الرفعة(4)كسبقو إليو الشيخ نصر
اختلطت ٔتغلظة كما رجحو  , كإفجاسةمتيقن الن ((7)/ع  ار  ش   ين  ط  )ال قليل  (و  )   

  دكف ذاؾ. ]/أّٗ[, أك كثرهتا ُب ىذا , كفارؽ الدـ السابق با١تشقة(9), كغَته(8)الزركشي
, أك  ن بدنوصاحبو لسقطو على شيء م الذم ال ينسب :كقربوه ىنا بأنو, تعريف القليل ر  كمى 

مردكد ا١تدار على العرؼ  ف  لو بأى  (11), كتضعيف الزركشي(10)فظٖت أك قلة, على كجهوة كبو 
رد فيو, كٮتتلف ذلك بالوقت, كموضعو من الثوب, كالبدف فيعفى ىذا ضبط للعرؼ ا١تط  

 .كاليد و ُب الكم, كالرجل عما ال يعفى عنعلى الذيل

                                                 

  .(ُٕٓ/ ُ) :ا١تطالبأسٌت أم ما تولد منهما. ينظر:  (.ُ)
  .(ُّٔ/ ّ) :اجملموع شرح ا١تهذب (.ِ)
٭تِت بن أيب ا٠تَت بن سامل بن سعيد بن عبد اهلل بن ٤تمد بن موسى بن عمراف العمراين ىو:  (.ّ)

ككاف إماـ زاىدا كرعا عا١تا خَتا مشهور االسم بعيد الصيت شيخ الشافعيُت بإقليم اليمن , اليماين
عارفا بالفقو كاألصوؿ كالكبلـ كالنحو أعرؼ أىل األرض بتصانيف أيب إسحاؽ الشَتازم الفقو 

كمن تصانيفو , كاألصوؿ كا٠تبلؼ ٭تفظ ا١تهذب عن ظهر قلب كقيل كاف يقرؤه ُب ليلة كاحدة
كالزكائد كاالحًتازات كغرائب الوسيط ك٥تتصر اإلحياء كلو ُب علم الكبلـ كتاب االنتصار  البياف

  .(ّّٔ/ ٕطبقات الشافعية الكربل للسبكي ) ق(.ٖٓٓ, )ت: ُب الرد على القدرية
 (.ّّْ/ُينظر النقل عنو ُب الغرر البهية: ) (.ْ)
  .(ِّٓ/ ِ) :(.كفاية النبيو ُب شرح التنبيوٓ)
  .(ّّ/ ِ) :هناية احملتاجينظر:  (.ٔ)
 /أ من )ـ(.ُّٖقولو ))شارع(( هناية لوح (.  ٕ)
 (.ْٔٔخادـ الرافعي كالركضة )ص:  (. ينظر:ٖ)
  .(ّٓ/ ُ) :الغرر البهيةينظر:  (.ٗ)
 (.ّْْ/ُ(, كالغرر البهية: )ِِٔ/ُ(, كاجملموع: )ِِ/ِالعزيز: ) (. ينظر:َُ)
 .(ْٓٔخادـ الرافعي كالركضة )ص:  (. ينظر:ُُ)
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 .مشى فيو ببل نعل فٍ يعلق با٠تف كإً  كغَته العفو عن قليل منو (1)كْتث الزركشي    
عمتها  نعم إف ,النجاسة إذا بقيت ُب الطريق فبل يعفى عنهاكخرج بالطُت عُت     

 .(3)/اٟتـر ضى رٍ , كميل كبلمو إىل اعتماده كما لو عم اٞتراد أى (2)احتماؿ بالعفو فللزركشي
غلبت ٧تاستو  كإف كخرج بالقليل الكثَت فبل يعفى؛ ألنو ال يعسر ٕتنبو, كبالنجس غَته  

إىل أنو ال يعفى عن  ره كغَته على ما ذكره إشارةكُب اقتصا ,عمبل باألصل, كىو الطهارة
ْتث ُب البوؿ ذكرت  (4)كللرافعي ,كىو كذلك ,كغَته حيث أدركو الطرؼ غَته من بوؿ

عن األصحاب ُب غَت مظنتو  (5)((اجملموع))نعم ا١تنقوؿ ُب  ,((كرًنالبشرل ))اٞتواب عنو ُب 
 ,ا١تنافذ (6)ما بقية دـهبكيقاس  ,, كالرعاؼ كما بينتو ٍبٌ قليل دـ اٟتيض ]/بّٗ[ العفو عن

  .منو الغائط فبل يعفى عن شيءو ٥ترج , ك ا٠تارج من معدف النجاسة كا١تثانةبل أكىل إال 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 (.ْٔٔخادـ الرافعي كالركضة )ص:  (.ينظر:ُ)
 (.ْٓٔخادـ الرافعي كالركضة )ص:  (.ينظر:ِ)
(( هناية لوح (.  ّ)  /ب من )ظ(.َُٕقولو ))اٟتـر
 إىل ىنا ساقط من )ح(.  ل(.  من أكؿ الفصْ)
 (. ُّٓ/ ّ(. اجملموع شرح ا١تهذب: )ٓ)
 ساقط من )ح(.  ((دـ))(. قولو  ٔ)
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على العفو عن ذرؽ  -, كغَت٫تا(2)كتبعو الشيخاف- االتفاؽ (1)((التنبيو))كنقل صاحب 
من كبلـ  أخذان  (5)[(4)]ابن العمادهساجد إذا كثر ١تشقة االحًتاز عنو لكن قيدُب ا١ت (3)الطيور

أيضان ٔتا  (6)[]تقييده , كينبغيمن غَت حاجة, كال ضركرة عليو الوطأيتعمد النوكم ٔتا إذا مل 
, أك رالنفل ُب السف مصلي كطألو , كمر ٨تو ذلك فيما رطبان  (7)٦تاسو كأإذا مل يكن ىو 

  .(8)دابتو ٧تسا أكطأ
األصحاب ١تا سئل عن صبلتو كىو ُب ثوبو أنا  ٍب ظاىر كبلـ ٚتاعة كصريح قوؿ بعض

راد فيو تفيها ٗتصيص العفو عنو با١تكاف الذم  ,ُب ىذه ا١تسألة ال شافعي :أم .(9)حنبلي
 .عنو أنو معفو (الشرح الصغَت))لكن قضية قوؿ  ,, كلو غَت مسجد كما ىو ظاىرالصبلة

 
 

                                                 

 .مل أقف عليو (.ُ)
  .(َٓٓ/ ِ) :اجملموع شرح ا١تهذبك  ,(ُِ/ ِ): العزيز شرح الوجيزينظر:  (.ِ)
  .(ُّٖ/ ِٓ) :تاج العركس .رمى بسلحو :الط ائًر ذرقا كذراقا ذرؽ  (.ّ)
 العماد ُب منظومتو:  قاؿ ابن (ْ)

 ُب العفو عنو خبلؼ من مشقتو  كركث طَت على حصر ا١تساجد ما

 إطباقهم كأيب إسحاؽ قدكتو  قبلكذا النواكم كابن العيد قد ن

 أم ُب الطواؼ لساع ُب نسيكتو  قاؿ النواكم ال إف عامدا كطئت

 (.ُُْينظر: فتح اٞتواد شرح منظومة ابن العماد )ص: 
 ساقط من األصل كا١تثبت من بقية النسخ .  ((ابن العماد))(.  قولو  ٓ)
 النسخ .  ساقط من األصل كا١تثبت من بقية ((تقييده))(.  قولو ٔ)
 . ((ماسو))ُب  )ح(  ((٦تاسو))(.  قولو ٕ)
 (.ََِتقدـ ُب صفحة ) (.ٖ)
الشرح ك  ,(ٓٔ/ ِ) :ا١تغٍت البن قدامةذرؽ الطَت ٧تس عند اٟتنابلة, ك٢تم ركاية بالطهارة. ينظر:  (.ٗ)

  .(َّٕ/ُ) :الكبَت على منت ا١تقنع
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ارع أنو يعفى عنو ُب الثوب, كالبدف ُت الشبالعفو عن ط (2)/العفو عنو (1)((اجملموع))كتشبيو 
كعليو ٭تمل قوؿ  ,, كإال فبلأيضان, كىو متجو إف تعذر, أك تعسر االحًتاز عنو فيهما

١تن أطلق العفو, كاألكجو أف دـ  (4)عنو فيهما, كتعقب الزركشي]/أْٗ[يعفى ال  (3)((األنوار))
 . (5), خبلفان البن العمادالرباغيث اٟتاصل على حصَت ا١تسجد ٦تن يناـ عليو كذرؽ الطيور

٬ترب عظمو بعظم آدمي, أك بعظم ٧تس مع عدـ خوؼ الضرر بًتؾ  (م ت  ع د  )كجوبان  (و ن  ز ع  )
سا  )اٞترب, أك كجود طاىر يصلح للجرب من غَت آدمي عظما  ب  ر  ب و  ), أك من آدمي (ن ج   ج 

ٮتف منو ُب ا١تآؿ ٟتملو  لتعديو فيجرب عليو, كإف أكسى ٟتما, كتأمل بنزعو, ما مل (ع ظ م و  
تعدل ْتملو مع ٘تكنو من إزالتو, فإف امتنع لـز اٟتاكم نزعو لتصح  (6)٧تسا]أك ٤تًتما[

منو ضرران يبيح التيمم, كلو ٨تو شُت ُب عضو ظاىر خبلفا ( إ ن  خ اف   ل  صبلتو؛ )
  لكن لو ذكره (8)على ما قدمو ُب التيمم ذلك اعتمادان   (7)لؤلذرعي, كحذؼ ا١تصنف

على ما ُب عبارتو من اإليهاـ لكاف أكىل, فبل يلزمو النزع للضرر الظاىر, بل  (10()9)كأصلو

                                                 

 (. ٖٗٓ/ ِ(.  اجملموع شرح ا١تهذب: )ُ)
 /ب من )ـ(.ُّٖ(( هناية لوح قولو ))عنو(.  ِ)
 (.ُْٓ/ُ: )األنوار ألعماؿ األبرار (.ّ)
 (.َْٖخادـ الرافعي كالركضة )ص: (.ْ)
  .(َّ/ ِ) :هناية احملتاج ينظر: (.ٓ)
 ساقط من األصل , كا١تثبت من بقية النسخ .  ((أك ٤تًتما))(.  قولو ٔ)
(, كاإلرشاد ُٕٔصغَت )ص:أم: حذؼ ا١تصنف قوؿ:))ضررا ظاىرا(( ينظر: اٟتاكم ال(. ٕ)

 (.ٔٗ)ص:
 .ب( َُْ/ؿُينظر: اإلمداد ) (ٖ)
 ساقط من )ح(.  ((كأصلو  ))(.  قولو  ٗ)
 (.ُٕٔ)ص/ (. اٟتاكم الصغَت:َُ)
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٭تـر  كتصح الصبلة معو لكن مع اإلعادة ما داـ العظم مكشوفان على ما  :(1)((األنوار))ُب 
  كما إذا كاف ّترحو دـ كثَت ٮتاؼ من غسلو, فالذم يتجو األخذ بإطبلقهم. (2)قالو البلقيٍت

كيفرؽ بينو كبُت الدـ الكثَت بأف الغالب أنو ال يدـك ٓتبلؼ ىذا, فهو داخل ُب عمـو 
ذك العذر النادر الذم إذا كقع داـ غالبان ال قضاء عليو, كإذا مل يلزمو ] /بْٗ[قو٢تم: 

فبل ينزع, كإف لزمو النزع قبل موتو ٢تتك حرمتو, كلسقوط  (أ و  م ات  )إعادة صحت إمامتو 
, (4)عن عامة األصحاب, كصرح بو ا١تاكردم (3), ك٭تـر نزعو كما ُب البيافالتعبد عنو

خاؼ الضرر بًتؾ اٞترب, كمل يصلح  فٍ ا إذا مل يتعد بأى م  مع التعليل بالعلة الثانية, أى  (5)كالركياين
, ك[ غَت , كال تبطل بو الصبلة, كال (7)فيجوز اٞترب[ ظو النجس ]كلو من مغل   (6)]عظم احملًـت

 إال إذا مل ٮتف من النزع ضرران.  (9), كغَتىم: ...(8)النزع قاؿ ٚتع متأخركف يلزمو
خبلفو, كقد يتوسط فيقاؿ: إف خشي با١تاء مل ٬تب, كإف مل ٮتش  (10)كقضية كبلـ الشيخُت

مبيح تيمم, كعليو ٭تمل كبلـ الشيخُت, كإال كجب قطعان؛ إذ ال ضركرة إليو بوجو, كعليو 
 ٭تمل كبلـ غَت٫تا.

 
 
 

                                                 

 (.ُِْ/ُ: )األنوار ألعماؿ األبرارينظر:  (.ُ)
 (.ُُِ/ُينظر: فتاكل البلقيٍت ) (.ِ)
  .(ْٗ/ ِ) :البياف ُب مذىب اإلماـ الشافعي (.ّ)
  .(ِٓٓ/ ِ) :اٟتاكم الكبَت (.ْ)
 (.ُٓٗ/ِينظر : ْتر ا١تذىب: ) (.ٓ)
, ك ))(.  قولو  ٔ)  .  كا١تثبت من بقية النسخ ساقط من األصل ((عظم احملًـت
 .  , كا١تثبت من بقية النسخساقط من األصل ((كلو من مغلظ فيجوز اٞترب))(.  قولو ٕ)
  .(ُِٕ/ ُ) :ا١تطالبأسٌت ينظر:  (.ٖ)
 كيظهر أهنا سبق قلم من الناسخ, فحذفتها ليستقيم الكبلـ.  ((ىو))زيادة ُب األصل بقولو (.  ىنا ٗ)
  .(ِٕٓ/ ُ) :ركضة الطالبُت, ك (َُ/ ِ): العزيز شرح الوجيزينظر:  (.َُ)
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اٞترح كدكاؤه  (2)٧تسان يصلح, كعظم آدمي كجب تقدًن األكؿ, كخياطة/ (1)كلو كجد[]
باإلبرة حىت ٮترج  (4)تفصيلو ا١تذكور, ككذا الوشم كىو: غرز اٞتلد  (3)/بالنجس كاٞترب ُب
 ف  . ففيو تفصيل اٞترب خبلفان ١تن قاؿ إً (7)ليزرؽ بو أك ٮتضر (6)٨تو نيلة (5)الدـ ٍب يذر عليو

 .(8)كسعبابو أ
 أىٍمنً  ًعٍندى لوجوب النزع ] /أٓٗ[ يفعل برضاه كىو مكلف, أك ال بالنسبة فٍ كال فرؽ بُت أى 

الضرر؛ إذ ال مقتضى إلباحة الصبلة مع النجس حينئذ, كإف افًتقا ُب اٟترمة, كعدمها فنقل 
 .رى كً ٔتا ذي  د  رى الزركشي إف مل تفعل برضاه كىو مكلف ال يلزمو إزالتو يػي 

العورة مع القدرة عليو كلو خاليان, أك ُب ظلمة؛  (ب ع د م  س ت ر  )الصبلة ( تبطل و  )
, كاألمر بالشيء هني عن ضده, كىو ىنا يقتضي الفساد كما (9)إلٚتاعهم على األمر بو فيها

 . (10)مىر  
 
 

                                                 

 . , كا١تثبت من بقية النسخساقط من األصل(( كلو كىجىدى ))(.  قولو  ُ)
 )ـ(./أ من ُْٖقولو ))كخياطة(( هناية لوح (.  ِ)
 /أ من )ظ(.َُٖقولو ))ُب(( هناية لوح (.  ّ)
 . ((اٞتلدة))ُب )ظ(  ((اٞتلد))(.  قولو  ْ)
 ساقط من )ح(.  ((عليو))(.  قولو  ٓ)
ا١تصباح ا١تنَت ُب , أصلو ىندم معرب. ينظر: صباغ أزرؽ اللوف مستخرج من نبات النيلالنيل: (.  ٔ)

  .(ِّٔ/ ِ) :غريب الشرح الكبَت
  .(ٖٓ/ ٓ) :٣تمع ْتار األنوارينظر:  (.ٕ)
  .(ُٗٓ/ ِ) :كفاية النبيو ُب شرح التنبيو, ك (ِٕٔ/ ُ) :ركضة الطالبُتينظر:  (.ٖ)
  .(ُٖٖ/ ِ) :النجم الوىاجينظر:  (.ٗ)
  .(َِْ/ ّ) :البحر احمليط ُب أصوؿ الفقو, ك (ُٕاحملصوؿ البن العريب )ص: ينظر:  (.َُ)
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  الذ كىرً , كالواجب ُب (1)«ال يقبل اهلل صبلة حائض ػػ أم بالغ ػػػ إال ٓتمار»كصح: 
ن  م ا ب  ي ن  س ر ة  و ر كب ة  ) كاألمة سًت حكى اٟتجم كسركاؿ ضيق لكنو للمرأة مكركه,  فٍ , كإً (ل و 

كمثلها ا٠تنثى فيما يظهر, كخبلؼ األكىل للرجل, فبل يكفي ما ٭تكي لوف البشرة بأف يعرؼ 
كزجاج كقف فيو, كمهلهل استًت بو, كىو ال ٯتنع اللوف؛   (2)بو ٨تو بياضها من ٨تو ]سوادىا[

كصفرة, فإف  (3)٢تا من ٨تو ]ٛترة[ ًجٍرـى مقصود السًت ال ٭تصل بذلك كاألصباغ اليت ال  ف  ألى 
ب  )سًتت اللوف؛ ألهنا ال تعد ساتران, كالكبلـ ُب الساتر,  فٍ تكفي, كإً  ا الهن  الوجو أى   (و ي  ج 

ٞتن, عيوف اإلنس كا (4)أم: ُب الصبلة, كغَتىا عن العيوف, أم: ]عن[ (أ ب دا  )ىذا السًت 
 ال فرؽ بُت ا٠تلوة كغَتىا؛ ١تا صح   ]/بٓٗ[ , كيؤيده قو٢تم(6)ابن الرفعة: (5)كا١تبلئكة قاؿ

غط فخذؾ فإف »بفتح اٞتيم, كا٢تاء:  (8), كقولو ]ٞتىٍرىىد[(7)«ال ٘تشوا عراة»: من قولو
ليت : كالعورة ا(11)قاؿ الزركشي «(10)اهلل أحق أف يستحى منو», كقولو: (9)«الفخذ من العورة

عليو  ا١ترأة نبو٬تب سًتىا ُب ا٠تلوة السوأتاف فقط من الرجل, كما بُت السرة, كالركبة من 
                                                 

. صححو باب ا١ترأة تصلى بغَت ٜتار(, الطهارة, ُْٔ) (ِْْ/ ُ)و: سننركاه أبو داككد ُب  (.ُ)
  .(ُِْ/ ُ) :إركاء الغليلاأللباين ُب 

 .((, كا١تثبت من بقية النسخادىا))ُب األصل  ((سوادىا))(.  قولو  ِ)
  ((, كا١تثبت من بقية النسخحرمة))ُب األصل  ((ٛترة))(.  قولو  ّ)
 . زيادة من بقية النسخ ((عن))(.  قولو  ْ)
 .و((قال)) بقية النسخُب  ((قاؿ))(.  قولو  ٓ)
  .(َْٓ/ ِ) :(.كفاية النبيو ُب شرح التنبيؤ)
اٞتامع األلباين ُب  حوصح(, سًت العورة. ك ٕٕٔٓ) (ُِٓ/ ٔ) :شعب اإلٯتافركاه البيهقي ُب  (.ٕ)

  .(ُِٔ/ ُ) :الصغَت
بن خويلد, جرىد ىو: ك  النسخ.((, كا١تثبت من بقية ٞتوىد)) ُب األصل ((ٞترىد))(.  قولو  ٖ)

  .(ُّّ/ ُ) :أسد الغابة. األسلمي
صحيح (. صححو األلباين ُب َُٔٔ) (ُِٓ/ ّ): معرفة السنن كاآلثارركاه البيهقي ُب  (.ٗ)

  .(ِّٓ/ ُٔ) :كضعيف اٞتامع الصغَت
 (.ّٖٔ/ُ) :الفتح(, كصححو ابن حجر ُب َِّٖ) (ِِٓ/ ِ): السنن الكربلالبيهقي ُب  (.َُ)
 (ُِٖ/ُالديباج ُب توضيح ا١تنهاج ) . ينظر:(ُُ)
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سًتىا خارج  (ل  ), كإطبلقهم ٤تموؿ عليو انتهى, كا٠تنثى مثلها كما ىو ظاىر (ُ)اإلماـ
ر  )الصبلة عن نفسو, أك ُب ا٠تلوة  , (ِ)كالغسل ك٨توه ٦تا ٭توج للتكشف كاالستحداد  (ب ع ذ 

لبة اٟتر, كتوسخ الثوب الذم يتجمل بو, أك بقطعو إذا مل يكن عنده غَته, كيشق عليو كغ
ٕتوز كشف العورة ُب ا٠تلوة  (4)/(3)غسلو فيما يظهر فبل ٬تب للعذر, ٍب رأيت عن الذخائر

ألدىن غرض, كال يشًتط ظهور اٟتاجة, كمن األعراض كشفها للتربيد, كصيانة الثوب من 
 د كنس البيوت, كغَته انتهى, كىو يشهد ١تا قلتو لكنو أكسع منو.األدناس, كالغبار عن

, كيكره للشخص نظر قبلو, أك دبره لغَت حاجة, كعورة (5)من زيادتو ((ال بعذر))كقولو:  
ةن  ,(6)كىلىٍو ميبػىع ضىةن الرجل, كاألمة  ما بُت السرة كالركبة, كما أفهمو كبلمو؛ ٠ترب:  (7) كىميٍستػىٍولىدى

, كىو كإف كاف فيو, ٥تتلف فيو؛ لكنو لو (8)«ما بُت سرتو إىل ركبتو  ]/أٔٗ[ ا١تؤمنعورة »

                                                 

  .(ُُٗ/ ِ) :هناية ا١تطلب ُب دراية ا١تذىب (.ُ)
على طريق الكناية  ستعملي ,باٟتديد بلؽاالحت :استفعاؿ من اٟتديدة, يعٍت :الستحدادا (.ِ)

 .(ٗ/ ٖ) :تاج العركسك  ,(ُِٕ/ ّ) :هتذيب اللغة .االستحداد: حلق العانة ينظر:  كالتورية.
  .(ُِّ/ ُ) :اإلقناع ُب حل ألفاظ أيب شجاع النقل عنو ُب ينظر (.ّ)
 /ب من )ـ(.ُْٖقولو ))الذخائر(( هناية لوح (.  ْ)
 (.ٕٗ(, كاإلرشاد )ص:ُٕٔينظر: اٟتاكم الصغَت )ص:(. ٓ)
على العبد الذم اعتق بعضو كبقي , يطلق بضم ا١تيم كفتح الباء كتشديد العُت ا١تفتوحة: عضبى مي ػال (.ٔ)

  .(ُّمعجم لغة الفقهاء )ص: . بعضو االخر رقيقا
معجم مقاليد العلـو ُب . فأتت بولد سيدىااالمة اليت كطئها : اسم مفعوؿ ,ا١تستولدة: بفتح البلـ (.ٕ)

 .(ُٔاٟتدكد كالرسـو )ص: 
, رقم ْٓ/ّ) ي:(, كالديلمُّْ, رقم  ِْٔ/ُ) :بغية الباحث اٟتارث كما ُب أخرجو (.ٖ)

( لسمويو اٟتارث كقاؿ : قاؿ ابن حجر: كفيو ّٕٔ/ْفيض القدير ) ُب م١تناك (, كعزاه آُُْ
عن عطاء عنو كىو  يشيخ اٟتارث داكد بن احملرب ركاه عن عباد بن كثَت عن أىب عبد اهلل الشام

 سلسلة ضعفاء إىل عطاء .
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, كقيس بالرجل األمةي ّتامع أف  رأس كلٍّ ليس (1)شواىد ٕتربه بينها البيهقي, كالدار قطٍت
إذا زٌكج أحدكم أمتو عبده, أك أجَته فبل ينظر إىل ما ٖتت السرة »بعورة, كركل أبو داكد: 

 , ك٬تب سًت جزءو من السرٌة كالركبة, إذ ال يتم الواجب إال بو. (2)«كفوؽ الركبة
و  )صغَتة, أك كبَتة سًت لوف  (ل  ح ر ة  )٬تب بالنسبة  (و  ) إىل كوعهما  (, و  ك ف ي ن  غ ي ر  و ج 

 أم: ُب الصبلة.  (ف يه ا) (3)ظهران, كبطنان من سائر بدهنا
خارجها لقولو تعاىل:  (أ ج ان ب  )رجاؿ  (د  ع ن  )٬تب على بالغة ككيل مراىقة سًت ذلك  (و  )

ما ظهر منها »: (5), كغَتهقاؿ ابن عباس  (4)چ  ںڳ  ڳ       ڳ  ڱ    ڱ  ڱ  ڱچ 
 . (6)«كجهها ككفاىا

 
 
 

                                                 

يها باب األمر بتعليم الصبلة كالضرب عل ,: كتاب الصبلة(ُِّ/ُ: )(.فأخرجو الدار قطٍت ُ)
, عن عطاء عن أيب (ِِٗ/ِ: )كالبيهقي ُب السنن الكربل كفيو: "عورة الرجل...". ,(ٓ)حديث 

 يقوؿ: "ما فوؽ الركبتُت من العورة كما أسفل من السرة من العورة". أيوب قاؿ: ٝتعت الن ي 
 (:ُِٓ/ُ: )كقاؿ ابن ا١تلقن ُب "خبلصة البدر ا١تنَت : غريب.(ِٕٗ/ُ: )قاؿ الزيلعي ُب نصب الراية

 ضعفو البيهقي. 
ک  ک    گ  گ  چ  :قولو  باب ُب( ُُْٔ) (َُٗ/ ْ)و: سننركاه أبو داككد ُب  (.ِ)

  .(َّْ/ِ) :صحيح أيب داكد[. كصححو األلباين ُب ُّالنور:  ]چگ  گ  ڳ  
 ((.بدهنما))ُب )ظ( ك)ح(  ((بدهنا))(.  قولو ّ)
   (.ُّ)النور: سورة (. ْ)
قاؿ ابن عباس كغَته رضي ))ُب بقية النسخ  ((عباس ػػػ رضي اهلل عنهما ػػػ كغَته قاؿ ابن)) (.  قولوٓ)

 .((اهلل عنهم 
بن أيب شيبة كعبد بن ٛتيد (, كعزاه السيوطي الُّْٖٗ) (ِْٕٓ/ ٖ): ابن أيب حاًب أخرجو (.ٔ)

 .(َُٖ/ ٔ) :الدر ا١تنثور ُب التفسَت با١تأثور. كابن أيب حاًب عن ابن عباس
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: نعم  إذا كاف ا١ترأة ُب درع , كٜتار ليس عليها إزار, فقاؿ  (1)لتصلي»كركل أبو داكد: 
إ٪تا مل يكونا عورة حىت ٬تب سًت٫تا؛ ألف اٟتاجة تدعو , ك (3)«قدميها (2)سابغان يغطي ظهور

إىل إبراز٫تا, كأم ا حرمة نظر٫تا, كنظر ما عدا ما بُت سرة كركبة األمة كما يأٌب مبسوطان ُب 
الفتنة, كال  ]/بٔٗ[النكاح مع اٞتواب عن نقل إٚتاعُت ظاىر٫تا التناقض فؤلف ذلك مظنة

٭تـر نظره, كال ٬تب عليو  (5)أف األمرد (4)ال ترل/تبلـز بُت حرمة النظر, ككجوب السًت, أ
 السًت, ككذلك الرجل ٭تـر على النساء نظره, كال ٬تب عليو السًت.

خارج الصبلة ُب ا٠تلوة, أك عند النساء, أك احملاـر فهي ما بُت السرة,  (6)أما عورة اٟترة   
كغَت ا١تميز فيما ذكر كغَته  (7)بل, كغَت البالغ, ((كعند أجانب))كالركبة كما أفاده زيادة قولو: 

 ح طواؼ الويل بو بدكف سًت عورتو.فبل يص - (8)كما يأٌب ٍب-ىنا, كإف جاز نظر عورتو 
كيعلم من كبلمو ُب النكاح أف ا٠تنثى ا١تشكل كاألنثى فيما مر, فإف استًت كرىجيلو مل 

ُب  حى ح  لكن صى  (11)((اجملموع)), كاألفقو ُب (10)((الركضة))صبلتو على األصح ُب  (9)تصح/
 صحتها للشك ُب عورتو. (12)((التحقيق))

                                                 

 . ((تصلي))كُب )ـ(  ((اتصلي))ُب )ظ(  ((لتصلي))  (.  قولوُ)
 . ((ظهر))ُب )ظ(  ((ظهور))(.  قولو  ِ)
, كضعفو األلباين كم تصلى ا١ترأة  باب ُب( الصبلة, َْٔ) (ِْْ/ ُ)و: سننركاه أبو داككد ُب (. ّ)

  .(ِصحيح كضعيف سنن أيب داكد )ص: ُب 
 (./ب من )ظَُٖقولو ))أال ترل(( هناية لوح (.  ْ)
 .(َُْ/ ُ) :معاىن كلمات الناس الزاىر ُب .الذم خداه أملساف ال شعر فيهمااألمرد: (. ٓ)
 .((الرجل))ُب )ح(   ((اٟترة))(. قولو  ٔ)
 ساقط من )ح( .  ((بل))(.  قولو  ٕ)
 ساقط من )ح(.  ((ٍب))(.  قولو  ٖ)
 /أ من )ـ(.ُٖٓقولو ))مل تصح(( هناية لوح (.  ٗ)
 (. ِّٖ/ ُ: )ُتركضة الطالب(.  َُ)
 (. ُٗٔ/ ّ(.  اجملموع شرح ا١تهذب: )ُُ)
  (ُّٖالتحقيق )ص/(. ُِ)
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: كبو الفتول فإنو قضية كبلـ (2)ُب نواقض الوضوء يقتضيو, قالو اإلسنوم (1)((اجملموع))ككبلـ ]
األكثرين, كعلى األكؿ ٬تب القضاء, كًإٍف بىافى ذكرا أخذا ٦تا يأٌب ُب االقتداء بو للشك حاؿ 

ل  م ن  )ًت من جهة أعلى الساتر, كمن جوانبو؛ ألنو السًت ا١تعتاد كإ٪تا ٬تب الس (3)الصبلة[
ف ل   يت عورتو منو كأف صلى ٔتكاف عاؿ مل يؤثر, كيًتدد النظر , فلو رئ(4)لعدـ اعتياد بو (أ س 

ُب رؤية ذراع ا١ترأة من كمها إذا أرسلت يدىا, كيكفي سًت جيبو ا١تتسع بنحو ٟتيتو, أك يده 
أفأصلي ُب الثوب الواحد؟ قاؿ: نعم, كازرره كلو »؛ ١تا صح: شوكة, أك شد كسطو أك

صح إحرامو ٍب عند الركوع إف سًته, كإال بطلت  شيءو بفإف مل يسًته ] /إٔٗ[ (5)«بشوكة
؛ ألف في, كقيل ال يكمن غَت مس ناقض ٟتصوؿ ا١تقصود بو (ه  د  ي  ب   و  ل  و  ), كلو السًت صبلتو

كيرد ٔتنع ذلك, كيفرؽ بُت ما ], ٬توز أف يكوف بعضوفبل , ا١تستورالساتر البد أف يكوف غَت
ألف ا١تدار ٍب  على ما فيو ترفو, كال ترفو ُب السًت ؛ ىنا, كعدـ حرمة سًت رأس احملـر بيده

 .(6), كىو حاصل باليد[باليد, كىنا على ما يسًت لوف البشرة
 

 

                                                 

(: "العضو الزائد من ا٠تنثى ال كضوء ٔتسو كال غسل ٗ/ ِ(. قاؿ ُب اجملموع شرح ا١تهذب: )ُ)
 بإيبلجو كإيبلج فيو". كىذا يعٍت عدـ تعلق األحكاـ الشرعية بو.

 (.َُٕ-ُٗٔ/ّا١تهمات: ) (. ينظر:ِ)
بقية (( ساقط من األصل, كا١تثبت من ككبلـ اجملموع ػػػػػػػػ إىل ػػػػػػػ للشك حاؿ الصبلة))من قولو  (.ّ)

 النسخ. 
 .((اعتياده))ُب بقية النسخ  ((اعتياد بو))(.  قولو  ْ)
كحسنو  قميص كاحد. الرجل يصلى ُب باب ُب(, ِّٔ) (ِِْ/ ُ)و: سننركاه أبو داككد ُب (.  ٓ)

  .(ِٓٗ/ ُ) :ء الغليلإركا األلباين ُب
 زيادة من بقية النسخ . (( كيرد ٔتنع ذلك ػػػػػػ إىل ػػػػػ حاصل باليد))(.  من قولو  ٔ)
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  (1)كخابية, كحفرة (ين  ي  ط  ت  ر  و  د  اء  ك  م  )بغَت معتاد, كغَت ساتر ٟتجم األعضاء ٨تو  (و  ) 
ما أفادتو عبارتو دكف , كإف كجد ثوبان كالواقف فيهما (2)]من أعبل٫تا[ رأس يسًتاف ضيقي

رط الساتر أف ؛ ألف شود بذلك ٓتبلؼ ٨تو ا٠تيمة الضيقة؛ ٟتصوؿ ا١تقص(3)عبارة أصلو
الركوع كالسجود, ا١تاء فيمن ٯتكنو , كتفرض الصبلة ُب لتطيُت, ك٨توه كايشمل ا١تستور لبسان 

كيسجد على  , كلو قدر على أف يصلي فيونازة, كالصبلة على اٞتكُب صبلة العاجز عنهما
, ككجهو ما فيو من اٟترج فاندفع النظر (6)عن الدارمي (5)((اجملموع))مل يلزمو كما ُب  (ْ)الشط

عدـ اعتياد السًت ل ؛ء كالطُتا١تا زئال ٬تي  :كقيل ,(7)((ا١تيسور ال يسقط با١تعسور))ف عدة ألقا
تراكم با٠تضرة ْتيث منعت الرؤية, كيتعُت السًت  , أما الصاُب فبل يكفي إال إذاهبما

؛ لفقد ثوب, ]/بٕٗ [, كلو خارج الصبلة على األكجو بالكدر, أك الطُت, كإف رؽ
دكف عبارتو فهي أحسن,  (8)كتعُت السًت بالطُت كما ذكر تفيده عبارة أصلو ,ك٨توه

  .عليها مردكد (9)/كاعًتاضو
 

                                                 

 :اإلبانة ُب اللغة العربية . ينظر:كا٠تبة, بالضم: مستنقع ا١تاء, اليت ٗتيىب أ األشياءي فيها :ا٠تابية (.ُ)
 .(ٖٕالقاموس احمليط )ص: ك  ,(َٓ/ّ)

 من بقية النسخ. كا١تثبت ساقط من األصل,  ((ن أعبل٫تام))(. قولو  ِ)
 (.ُٕٔ)ص/ (. اٟتاكم الصغَت:ّ)
  .(َِٓ/ ٕ) :احمليط ُب اللغة. (.  الشط : النهرْ)
 (. ُٖٖ/ ّ(.اجملموع شرح ا١تهذب )ٓ)
  .(ُٖٖ/ ّ) :اجملموعينظر النقل عنو ُب (.  ٔ)
 ينظر:  رتكم بأمر فأتوا منو ما استطعتم": "إذا أم(.  من أشهر القواعد ا١تستنبطة من قولو ٕ)

  .(ُٗٓاألشباه كالنظائر للسيوطي )ص:  (ُٓٓ/ ُاألشباه كالنظائر للسبكي )
 (ُٕٔ)ص/ (. اٟتاكم الصغَت:ٖ)
 /ب من )ـ(.ُٖٓقولو ))كاعًتاضو(( هناية لوح (.  ٗ)
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, كإف حصلت ٦تاسة ٤ترمة على األكجو كما لو  كيكفي السًت بلحاؼ فيو امرأتاف, أك رجبلف
, (1)ا فإنو ال يضر كما صرح بو القاضي, كا٠توارزميكاف بإزاره ثقبة فوضع غَته يده عليه

رتو عو  (3)بعض[ ما يسًت], كلو مل ٬تد إال فيو األذرعي, كإف توقف (2)ن الرفعةكاعتمده اب
, كلبلتفاؽ عليهما فإف كفى كجوبان السوءتاف؛ ألهنما أغلظ (م  د  ق  و  ) ,كجب؛ ألنو ميسوره

؛ ألنو (5)[دبرعلى ال]ذكر, أك غَته  (ل  ب  ق   ) (4)منهما قدـ , أك كبل٫تا فقط تعُت القبلأحدى 
 م  ث  )] ,بلكلسًت الدبر غالبان باألليتُت ٓتبلؼ الق ؛يتوجو بالقبل للقبلة فسًته أىم تعظيمان ٢تا

اد هبما كما ىو ظاىر ما , كا١تر (ٔ) ؛ لبلتفاؽ على أنو عورة[على بقية العورة؛ ألنو أغلظ (ر  ب   د  
لكن  ليهما أفحش,كإف كاف ما قرب إ ,ظاىر كبلمهم أف بقية العورة سواء, ك ينقض مسو

جاؿ, رجو عند رجل, أك ر كف ,نساء كأ, األكىل سًت ذكر ا٠تنثى عند امرأة, ك األكىل تقدٯتو
بالسًت بوصاية, أك  (7)/(ىل  و  ل  ل  ) ساتره  (ل  ع  ج   ن  إ  و  ), أك الفريقُت , شاء عند ا٠تنثىكأيهما 

 الحتماؿ أنوثتو. ؛(ىث  ن  خ   م  ث  )؛ ألف عورهتا أفحش تقدـ كجوبان  (ة  أ  ر  ام  ف  ), ككالة, أك كقف
 

                                                 

صاحب  ٠توارزمي٤تمود بن ٤تمد بن العباس بن أرسبلف أبو ٤تمد العباسي مظهر الدين اىو:  (.ُ)
ٝتع أباه , كاف إماما ُب الفقو ٤تدثا مؤرخا لو تاريخ خوارـز,  من أىل خوارـز, الكاُب ُب الفقو

توُب ُب شهر رمضاف سنة ٙتاف كستُت , ك كجده العباس بن أرسبلف كإٝتاعيل بن أٛتد البيهقي
  .(ِٖٗ/ ٕ) :طبقات الشافعية الكربل للسبكي. كٜتسمائة

  .(ٗ/ ِ) :هناية احملتاج , ك(ْٗٓ/ ِ) :نبيو ُب شرح التنبيوكفاية الينظر:  (.  ِ)
كيبدك أنو سبق قلم من الناسخ , كا١تثبت   ((بعض ما يسًت))ُب األصل  ((ما يسًت بعض))(. قولو  ّ)

 سخ. نمن بقية ال
 ساقط من بقية النسخ .  ((السوءتاف  ػػػػػػػػ إىل ػػػػػػ قدـ))(. من قولو  ْ)
 .  ((, كا١تثبت من بقية النسخفدبر))ُب األصل  ((لدبرعلى ا))(. قولو  ٓ)
 ساقط من األصل , كا١تثبت من بقية النسخ.  ((ٍب دبر ػػػػػػػ إىل ػػػػػ إنو عورة))(. من قولو  ٔ)
 /أ من )ظ(.َُٗقولو ))لبلكىل(( هناية لوح (.  ٕ)
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 (2)بعضهم , لكن ْتث]األمرد, كالرجل تساكم (1)كغَته كبلـ ا١تصنف ]/أٖٗ[كمقتضى 
 (4)[ينبغي]ف, بأف عورة اٟترة أكسع رة, كاألمة, كليس ببعيد, كالقوؿاٟت (3)تقدًن األمرد, ك[

كإف زاد فبل  ,كالركبة فقط فهما فيو سواء كفى ما بُت السرة  بأف ا١توجود إفٍ يرد  ,(5)تقدٯتها
  .تعارض ُب الزائد إذ ال عورة حينئذ

 كإف توقف فيو األمة على ا٠تنثى اٟتر , كتقدًنذلكة ككحريكإف اختلفا رقان  فنثياكتساكل ا٠ت
ٌب أم يظهر أنو حيث كفى سو , كالذ؛ لتحقق أنوثتها, كفحش عورهتا ٓتبلفو(6)((اإلسعاد)) ُب

 ,ا٠تنثى قدـ كل منهما على الرجل, كإف كاف يسًت ٚتيع عورتو؛ ألف عورهتما أقبح كأ ا١ترأة
 .حيث سٌول بينهما (7)ان لشيخنا, كما مر ُب التيمم خبلفكبو يفرؽ بُت ىذا

 عليو أعطيو ا١تصلي ٍب بعد الصبلة يعطاه كمصلٌ  تعارض ميتكْتث بعضهم أنو لو ] 
٬تد ثوبان طاىران ٔتلك كال إجارة كال غَت٫تا من مل  (يا  ار  ع  )كجوبان حاؿ كونو  (ىل  ص  و  ) (8)ا١تيت[

ا يغسلو بو, أك مل ٬تد من يغسلو د ممل ٬ت (س  ج   ن  )كجود ساتر  (ع  م  ), كلو ٦تا يبيح االنتفاع
بأكثر من أجرة  (9)/كمل يرض إال أك كجدىا ,, أك كجده كمل يرض إال بأجرة فقدىاكىو عاجز

ة عليها فإنو يصلي عاريان أيضان, , كاحتاج إىل فرش السًت على ٧تاسة (10)سحب, ككذا لو ا١تثل
كإف خرج  أك احملل كجب لثوب ا, كمىت أمكنو تطهَتر  كيتم األركاف, كال إعادة عليو كما مى 

                                                 

 .(َّٓ/ ُ) :الغرر البهيةينظر:(. ُ)
  .(ُِ/ ِ) :هناية احملتاج ينظر:(. ِ)
ساقط من األصل, كا١تثبت من بقية  ((األمرد كالرجل لكن ْتث بعضهم تقدًن األمرد , ك))(. قولو ّ)

 سخ. نال
 سخ . ن, كا١تثبت من بقية ال((كينبغي))ُب األصل (( فينبغي))(. قولو  ْ)
  .(ُِ/ ِ) :هناية احملتاج ينظر:(. ٓ)
  (.ٓٓٗاإلسعاد:  )ص: (. ٔ)
  .(َّٓ/ ُ) :الغرر البهيةينظر:  (.ٕ)
 سخ. نساقط من األصل, كا١تثبت من بقية ال  ((كْتث بعضهم ػػػػػ إىل ػػػػػ يعطاه ا١تيت))(. من قولو  ٖ)
 /أ من )ـ(.ُٖٔقولو ))إال(( هناية لوح (.  ٗ)
 . ((جلس))ُب )ـ(  ((حبس))(. قولو َُ)
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الوقت, كال يصلي فيو عاريان, ك٬تب السًت با١تتنجس الذم مل ٬تد غَته ُب غَت  [/بٖٗ[
, ك٬تب تقدًن األكؿ عليو (2), كلو ُب ا٠تلوة, كمثلو اٟترير(1)الصبلة خبلفان ١تا يو٫تو كبلـ أصلو
 العبادة. السًت ال (4)؛ ألف القصد(3)حىت ُب التكفُت كما قالو البغوم

أم:  (ٓ)مل ٬تد غَته فبل يصلي عاريان بل البسان لو؛ ألنو مباح للحاجة (ح ر ير  )مع  (ل  ) 
لبسو ١تنافاتو ٢تا, كجواز  (7)ال يبيح (6)كمنها السًت للصبلة ٓتبلؼ النجس فإف سًت الصبلة

, فاندفع استشكاؿ اإلسنوم كجو أنو أحد٫تا باآلخر, كاأل (8)لبسو فيها لنحو برد أمره عارضه
ال ٬تب قطع ما زاد من اٟترير على قدر العورة, كإف مل ينقص أكثر من أجرة الثوب؛ 
١تسا٤تتهم ُب األعذار اجملوزة للبس اٟترير, كمثلها بل أكىل كجود نقص كإف قل, كليس 
للعارم غصب الساتر من مستحقو ٞتواز صبلتو عاريان, ك٬تب عليو قبوؿ عاريتو, كطلبها, 

فيو ما مىر  ُب  ة, كاالقًتاض, كاالستئجار, كالشراء كذلك ٓتبلؼ الثوب للمنكىبة ٨تو الطُت
 .(9)التيمم

 ك٬تب تقدًن الثوب على ا١تاء لدكاـ نفعو؛ كألنو ال بدؿ لو. 
 
 

                                                 

 (.ُٕٔ)ص/ (. اٟتاكم الصغَت:ُ)
التلخيص ُب معرفة . يوط دكدة القز كتصنع منو ا١تبلبسنوع رقيق من النسيج يصنع من خاٟترير:  (.ِ)

  .(َُْأٝتاء األشياء )ص: 
 (.َُٖفتاكل البغوم )ص: ينظر: (.ّ)
 .((ا١تقصود))ُب )ح(  ((القصد))(. قولو  ْ)
 . ((يباح لبسو للحاجة))ُب بقية النسخ  ((مباح للحاجة))(. قولو  ٓ)
 .((رة للصبلةسًت العو ))ُب )ح(  ((سًت الصبلة))(. قولو  ٔ)
 .((ال يصح))ُب )ح(  ((ال يبيح))(. قولو  ٕ)
 (.ُِٕ/ّا١تهمات ) (. ينظر:ٖ)
 أ(.ُّْ/ ؿُاإلمداد ُب شرح اإلرشاد ) ينظر:  (.ٗ)
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م ن   )إف تواليا فيما يظهر قياسان على ما يأٌب ُب األفعاؿ  (ب  ح ر ف  ي ن  )تبطل الصبلة  (و  )
پ  چ كنا نتكلم ُب الصبلة حىت نزلت »٠ترب مسلم:  اآلدميُت] /أٗٗ[ معشر (ك ال م ن ا

قاؿ ١تن  أنو »: (3)كركم أيضا ,(2)«فأمرنا بالسكوت, كهنينا عن الكبلـ (1)چپ   پ  
كأقل ما  ,(4)«قاؿ لعاطس يرٛتك اهلل إف ىذه الصبلة ال يصلح فيها شيء من كبلـ الناس

الفقهاء, كاللغويُت, كاألصوليُت يشمل  , كىو ُب اصطبلح(6)الكبلـ حرفاف (5)ينبٍت منو
مل يفهما, أك كانا  (و ل و  )هبما  (8)]فبطلت[ (7)ا١تفهم كغَته, كٗتصيصو با١تفهم عرؼ طارئ

؛ (ك ر ىا  )أك  (11)إلمامو]قم[ (10)نطق هبما ١تصلحة الصبلة, كقولو (9)من آية نسخ لفظها, أك
  .لندرتو ٓتبلؼ النسياف

                                                 

 (ِّٖ)البقرة: سورة (.ُ)
الصبلة كنسخ ما   باب ٖترًن الكبلـ ُب(, الصبلة, ُُِّ) (ُٕ/ ِ) حو:صحيركاه مسلم ُب (.  ِ)

 كاف من إباحتو.
 ساقط من )ظ(.  ((أيضا)). قولو  (ّ)
الصبلة كنسخ ما   باب ٖترًن الكبلـ ُب(, الصبلة, ُِِٕ) (َٕ/ ِ) حو:صحيركاه مسلم ُب (.  ْ)

 كاف من إباحتو. 
 . ((ُب))ُب  )ح(  ((منو))(. قولو  ٓ)
 حرفاف, كاٟترؼ الواحد ليس من جنس الكبلـ, كأما أنوعند الفقهاء أقل ما بٍت عليو الكبلـ  (.ٔ)

العزيز  . ينظر:تبطل إذا كاف مفهما فبلشتمالو على مقصود الكبلـ, كاإلعراض بو عن الصبلة
 .(ّْ/ ِ) :شرح الوجيز

الكبلـ ُب عرؼ النحاة خاص باللفظ ا١تركب ا١تفيد خبلفا لغَتىم من الفقهاء كاللغويُت  (.ٕ)
ة الناظر كجنة ا١تناظر ركضك  ,(ُْٕ/ َُ) :هتذيب اللغةكاألصوليُت فبل يشًتطوف اإلفادة. ينظر: 

 . (ُّٕ/ ُ) :٘تهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائدك , (ّْ/ ِ) :العزيز شرح الوجيز, ك (َٓٓ/ُ)
 كا١تثبت من )ظ( ك )ح(.  ((فيطلب))ُب األصل , ك)ـ(  ((فبطلت))(. قولو  ٖ)
 . ((كلو))ُب  )ظ(  ((أك))(. قولو  ٗ)
 كرر ُب األصل. (( كقولو))(. قولو  َُ)
  , كا١تثبت من بقية النسخ.ساقط من األصل ((قم))و  (. قولُُ)
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, كقيل: ال تبطل كغصب ثوب ا١تصلي, (1)ل كهو على الكبلـ[كظاىر أف اإلكراه على األك]
 . (3)الكبلـ (2)كيرد بأف ذلك للغاصب فيو غرض, أم: من شأنو ذلك ٓتبلؼ/

اٟترؼ  ف  ؛ ألى (6)كىو فاسد (5).]أم لفظو[(4)قيل: كا١تراد باٟترؼ ىنا مسماه ال اٝتو انتهى
 عُت, كعاـ كىو حرؼ. , لو اسم خاص كىو(7)((ع))نفسو اسم ال مسمى؛ إذ ٨تو: 

ن ح   (8)ف ي)أم: باٟترفُت  (ب  ه م ا)تبطل  (و  ) أم: ٯتكنو القراءة  (ي قر أ  )صدر ٦تن  (9)(ت  ن ح 
, كلو سران؛ إذ ال ضركرة إليهما حينئذ ٓتبلؼ ما لو تعذرت عليو القراءة (10)(/د ون و  الواجبة )

 ]/بٗٗ[ صلى اهلل عليو - الواجبة, كمثلها كل كاجب قويل كالتشهد, كالصبلة على الن ي
؛ (ُُ)كما اعتمده ٚتع, بل نقل األذرعي فيو االتفاؽ, فبل تبطل الصبلة هبما حينئذ  -كسلم

ي فيو (12)الزيادة عليهما ف  ذم يتجو أى لبلضطرار إليهما, كال   اٞتميع   (13)مغتفرة أيضان حيث ٝتي
 كبلمان قليبلن عرفان. 

                                                 

ساقط من األصل , كا١تثبت من بقية  ((كظاىر أف اإلكراه على األكل كهو على الكبلـ))(. قولو  ُ)
 النسخ. 

 /ب من )ـ(.ُٖٔقولو ))ٓتبلؼ(( هناية لوح (.  ِ)
  .(ُٕٕ/ ِ) :ذىبالوسيط ُب ا١ت, ك (ََِ/ ِ) :هناية ا١تطلب ُب دراية ا١تذىبينظر: (.  ّ)
 (.ّْ/ ِ) :العزيز شرح الوجيز ينظر: (.  ْ)
 من بقية النسخ . ساقط من األصل كا١تثبت  ((أم لفظو))(. قولو ٓ)
 ساقط من بقية النسخ .  ((كىو فاسد))(. قولو  ٔ)
 . ((ٮتًتع))ُب )ظ( ك )ح(  ((٨تو : ع))(. قولو  ٕ)
 . ((ك))ُب  )ح(  ((ُب))(. قولو  ٖ)
٣تمل اللغة البن ينظر:  .أسهل من السعاؿ صوت يردده اإلنساف ُب جوفو. :التنحنحك  حنحة(.  النٗ)

 .(ُٔٔ/ ٕ) :تاج العركس, ك (ِْٖفارس )ص: 
 /ب من )ظ(.َُٗقولو ))دكنو(( هناية لوح (.  َُ)
 ساقط من )ظ(. (( حينئذ))(. قولو  ُُ)
 . ((عليو))ُب  )ظ(  ((عليهما))(. قولو  ُِ)
 ساقط من بقية النسخ.  ((فيو ))(. قولو ُّ)
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السنة؛ إذ ال ضركرة إىل التنحنح ألجلها,  (2), كغَته(1)((اجملموع))ح بو ُب كخرج بالواجب ا١تصر  
 تجواز التنحنح للجهر بأذكار االنتقاال (4), كتبعو ٚتاعة(3)لكن ا١تتجو كما ْتثو اإلسنوم

ا١تأمومُت, كْتث األذرعي جوازه عند تزاحم البلغم ْتلقو إذا خشي  (5)عند اٟتاجة إىل إٝتاع
م إلخراج ٩تامة تبطل صومو, كاألقرب جوازه لغَت جوازه للصائ (6)أف ينخنق, كالزركشي

 (8)إخراجها (7)الصائم أيضان؛ إلخراج ٩تامة تبطل صبلتو بأف نزلت ٟتد الظاىر, كمل ]ٯتكنو[
 إال بو. 

ك  و ب ك اء  )؛ إذا ظهرا ُب (9)تبطل باٟترفُت كما أفاده كبلمو دكف كبلـ أصلو( و  ) ض ح 
 (13)لكن ُب تصوره (12()11)]ُب اجملموع[كما قالو   (10)ن أنف, كلو لآلخرة, كنفخ كلو م(و أ ن ين  

إذ ال ضركرة  (؛ب ال  غ ل ب ة  )كاف كل من ذلك  (14)كسعاؿ كعطاس كتنحنح ىذا إف بعد
ث  ر ة  )أم: كمع الغلبة إ٪تا تبطل  (و  ب  ه ا)حينئذ,   من اٟتركؼ؛ ألف الكثَت يقطع نظمها ( ل ك 

                                                 

 (. َٖ/ ْاجملموعشرح ا١تهذب: ) (.ُ)
  .(ُْٖ/ ُ) :اإلقناع ُب حل ألفاظ أيب شجاعك  ,(ُٕٗ/ ُ) :ا١تطالبأسٌت ينظر: (. ِ)
 (.ُِٔ)ص/ كاُب احملتاج (. ينظر:ّ)
  .(ُّْ/ ُ) :مغٍت احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ ا١تنهاجينظر: (. ْ)
 .((ٝتاع))ظ( ُب ) ((إٝتاع))(. قولو ٓ)
 (.ُِِخادـ الرافعي كالركضة )ص/ (. ينظر:ٔ)
 ((, كا١تثبت من بقية النسخ.ٯتكنها))ُب األصل  ((ٯتكنو))(. قولو  ٕ)
 .((إخراجو))ُب )ح(  ((إخراجها))(. قولو  ٖ)
 (ُٕٔ)ص/ (. اٟتاكم الصغَت:ٗ)
 .((األنف))ُب بقية النسخ  (( أنف))(. قولو َُ)
 .كا١تثبت من )ح( ((قالو ٚتع))ُب األصل )ك( )ظ(  ((موعقالو ُب اجمل))(. قولو ُُ)
  .(ٕٗ/ ْ) :اجملموع شرح ا١تهذب(.ُِ)
 .((تصويره )) ُب )ح( ((تصوره))(. قولو  ُّ)
 .((إذا))ُب )ح(  ((إف))(. قولو  ُْ)
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, كىو ما ُب (2)من زيادتو] /أََُ[ , كىذا التفصيل(1)دكف القليل, كا١تعترب العرؼ فيهما
ُب ٨تو الضحك, كالسعاؿ, كالعطاس, كمثلها التنحنح لكن  (4)((كأصل الركضة)) (3)((اجملموع))

فيو, كُب السعاؿ كالعطاس  للغلبة أهنا  ال تبطل كإف كثرت؛ إذ ال  (6)كغَته (5)صوب اإلسنوم
حرفاف بنحو تنحنح مل يفارقو ٛتبلن على العذر؛ ٯتكن االحًتاز عنها,]كلو ظهر من إمامو 

: قد تدؿ قرينة على حالو على عدـ العذر, (7)ألف الظاىر ٖترزه عن ا١تبطل نعم قاؿ السبكي
 (إل  إ ن  أ ف  ه م  )فبل تبطل بو؛ ألنو ليس من جنس الكبلـ  (ل  ح ر ف  ), (8)فتجب مفارقتو [

, , أك "ًع" , أك "ًؿ" , (10)"ًؽ"/  (9)٨تو: أ و  )أك "ًط" من الوقاية, كالوعاية, كالوالية, كالوطيِّ
؛ إذ ا١تد ألف, أك كاك, أك ياء, فا١تمدكد ُب اٟتقيقة (11)بالبناء للمفعوؿ, كإف مل يفهم (م د  

 حرفاف.
 
 
 
 

                                                 

 ساقط من )ح(. (( فيهما))(. قولو  ُ)
 (.ٕٗ(, كاإلرشاد )ص:ُٕٔينظر: اٟتاكم الصغَت )ص:(. ِ)
 (. ٖٕ/ ْموع شرح ا١تهذب: )اجمل (.ّ)
 (. ْٓ/ ِ(. العزيز شرح الوجيز: )ْ)
 (َِٔ)ص/ كاُب احملتاج (. ينظر:ٓ)
 .(َُٖ/ ُ) :ا١تطالبأسٌت , ك (ٕٗكفاية األخيار ُب حل غاية االختصار )ص: ينظر:  (. ٔ)
 (.َٓٓاالبتهاج ُب شرح ا١تنهاج )ص:  (.ٕ)
 ساقط من األصل كا١تثبت من بقية النسخ.  ((ارقتوكلو ظهر ػػػػػػػ إىل ػػػػػػ مف))(. من قولو  ٖ)
 ((.كحرؼ  ))ُب )ح(   ((٨تو))(. قولو  ٗ)
 /أ من )ـ(.ُٕٖقولو ))ًؽ(( هناية لوح (.  َُ)
 ُب األصل دكف باقي النسخ كحذفتها؛ ليستقيم الكبلـ.  ((٨تو))(. ىنا زيادة كلمة ُُ)
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ر , و ع ت ق  )تبطل الصبلة بالنطق فيها ( و ل  )      ال جائزين ندبان, أكٍ كذكر, كدعاء  (ب ق ر ب ة  ك ن ذ 
ط اب  )ببل  (ب ال  ت  ع ل يق  و  )ك خبلفان ١تا تقتضيو عبارتو لنفسو, أك غَته, ىذا إف كاف ذل  (خ 

: ألف النذر (2)((اجملموع))قاؿ ُب  (1)كلٌلو علي  كذا, أك ]عبدم حٌر[  ١تخلوؽ غَت الن ي 
دقة إٟتاؽ الوصية, كالعتق, كالص (3)مناجاة هلل تعاىل فهو من جنس الدعاء, كْتث اإلسنوم

 (5), كسائر القرب ا١تنجزة بالنذر, كتبعو ا١تصنف حيث عرب بالقربة كمٌثل ٢تا بالنذر كالعتق(4)
 ف  بأى  (7), لكن رده ٚتع(6)تنبيهان على الباقي, كىذا كالتقييد بعدـ التعليق, كا٠تطاب من زيادتو

بل كال  ُب الصبلة ال حاجة إليو, (8)لفظ, فالتلفظ هبا [/بََُ[ الصدقة ال تتوقف على
, كبأف النذر بنحو هلل مناجاة تتضمن ذكران ٓتبلؼ (9)ٖتصل بو؛ إذ ال بد فيها من ]القبض[

اإلعتاؽ بنحو عبدم حر, كاإليصاء بنحو: لفبلف كذا بعد موٌب, كقد يرد بأف قولو هلل ليس 
  .(10)بشرط, فأم فرؽ بُت علي  كذا, ك٨تو: عبدم حر, كلفبلف كذا بعد موٌب

 
 
 
 

                                                 

 بقية النسخ.  كا١تثبت من ((عندم)) ُب األصل ((عبدم حيرٌ ))(. قولو ُ)
  (.ْٖ/ ْ( اجملموع شرح ا١تهذب: )ِ)

 (ِٕٔ)ص/ كاُب احملتاج (. ينظر:ّ)
 . ((الصدقة, كالعتق)) ُب )ح((( كالعتق , كالصدقة ))(. قولو ْ)
 (.ُٔٓ/ُينظر: إخبلص الناكم )(. ٓ)
 (.ٕٗ(, كاإلرشاد )ص:ُٕٔينظر: اٟتاكم الصغَت )ص:(. ٔ)
  .(ْْ/ِ) :هناية احملتاجك  ,(ُُٖ/ ُ) :أسٌت ا١تطالبينظر: (. ٕ)
 ساقط من )ح(. (( هبا))(. قولو ٖ)
 كا١تثبت من بقية النسخ.  ((عندم))ُب األصل  ((عبدم حيرٌ ))(. قولو ٗ)
 كا١تثبت من بقية النسخ.  ((النقص))ُب األصل  ((القبض))(. قولو َُ)
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ف مل ٭تصل ٘تاـ ا١تلك هبا باللفظ ٭تصل بسببو كما أف الوصية ال ٭تصل هبا كالصدقة كإ
ملك بل سببو, قيل: كالبطبلف باإلنذار مع كجوبو, كإف مل يتضمن خطابا,ن أم: بناءن على 

يفهم البطبلف ىنا باألىكىل, كيرد  (3)((التحقيق)), كخبلفان ١تا ُب (2), كأصلها(1)((الركضة))ما ُب 
ٍبىٌ عارضة فلم ينظر إليها ٓتبلفها ىنا, أما عند التعليق كإف شفى اهلل مريضي  بأف  القربة

شئت, أك إف دخل عبدم  فٍ فعلي عتق, أك إف كلمت زيدان فعلي كذا, أك اللهم اغفر يل إً 
كما ْتثو األذرعي, كالزركشي ُب النذر, كيلحق بو ما ذكر   (4)الدار فهو حيرٌّ, فتبطل ]بو[

مبطل؛ لكراىتو, كإف ٤تل ما ذكر  (5)ر إ٪تا يكوف ُب قربة فنذر اللجاجمعو, ككاضح أف النذ
عند  ]/أَُُ[ام  كإال كاف غَت قربة فتبطل, كأى  إذا أتى بو على قصد اإلنشاء ال اإلخبار,

لو لغَته: سبحاف كقو  (8)ىم , كغَت (7), كملككجن ,من إنس ٥تلوؽ غَت الن ي  (6)/خطاب
أف  (ُُ)/علي  هلل  :أك لعبده ,(10)بكذا[]أك نذرت لك , (9)رٛتك اهلل :لعطاسأك  ريب كربك,

, دعاء فيو خطاب  ما ال يعقل كريب كربك اهلل لؤلرض , كاستثٍت من ذلكفتبطل بو ؛أعتقك
, كرٛتك اهلل ١تيت ُب إذا أحس بوأعوذ باهلل منك للشيطاف  ,, كألعنك بلعنة اهلل(ُِ)أك ٢تبلؿ

                                                 

  .(ِِٗ/ ُ) :ركضة الطالبُت(. ُ)
 (. ْٗ/ ِ(.العزيز شرح الوجيز: )ِ)
 (.َِْالتحقيق: )ص:(.  ّ)
 ساقط من األصل.  ((بو))(. قولو ْ)
 .(َِّالقاموس احمليط )ص:  .كاللجاجة: ا٠تصومةاللجاج (.  ٓ)
 /أ من )ظ(.َُُقولو ))خطاب(( هناية لوح (.  ٔ)
 .((مبلئكة))ُب )ظ(  ((ملك))(. قولو ٕ)
 .((كغَتىم)) ُب )ظ( ((غَتىم))(. قولو ٖ)
 من )ظ(. ساقط  ((اهلل))(. قولو ٗ)
  , كا١تثبت من بقية النسخ.ساقط من األصل ((بكذا))(. قولوَُ)
 /ب من )ـ(.ُٕٖقولو ))علي (( هناية لوح (.  ُُ)
 .((ا٢تبلؿ))ُب بقية النسخ  ((٢تبلؿ))(. قولو ُِ)
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 (2), كاٟتديثيو نظر, ككبلمهم يأباه, فا١تعتمد خبلفو, كف(1), ذكره ٚتع متأخركفالصبلة عليو

ا م  أى  ,(4)[(3)قالو ُب شرح مسلم ,أك قبل ٖترًن الكبلـ,]احملتج بو ُب بعض ذلك منسوخ
لتشهد على األكجو خبلفان , كلو ُب غَت ا , كخطاب الن ي خطاب ا٠تالق كإياؾ نعبد

, كال تبطل الصبلة  ابتو كجوب إج (5), كسيأٌب ُب ا٠تصائص, فبل تبطبلفلؤلذرعي
), كأٟتق بو الزركشيبذلك

6
كقت نزكلو, كال فرؽ بُت  -كالسبلـ  (7)ػػػػػػ عليو ]الصبلة[ عيسى (

), كما ْتثو اإلسنومؿ, أك الفعل, ككثَتىا بالقو قليل اإلجابة
8

بوين, , كفارؽ إجابة األ(
 ُب شرفو  , كبأفمعهود ُب الصبلة , كإف قلنا بوجوهبما بأف خطابو كاإلنذار

ط كما علم , كيشًت , ال سيما النادر الذم عرض كجوبوما ٯتنع إٟتاؽ غَته بو  ]/بَُُ[
, كيتجو ام, كإال بطلت بغَت الوارد منه٦تا مر أف ينطق بالذكر, كالدعاء بالعربية إف أحسنها

 نذر, كما ذكر معو هبما ُب ذلك.إٟتاؽ ال

                                                 

  .(ِّٓ/ ُ) :الغرر البهيةينظر: (. ُ)
ٍب « أعوذ باهلل منك»يقوؿ: فسمعناه  قاـ رسوؿ اهلل  كلفظو:أيب الدرداء, يشَت إىل حديث  (.ِ)

ثبلثا, كبسط يده كأنو يتناكؿ شيئا, فلما فرغ من الصبلة قلنا: يا رسوؿ « ألعنك بلعنة اهلل»قاؿ 
اهلل قد ٝتعناؾ تقوؿ ُب الصبلة شيئا مل نسمعك تقولو قبل ذلك, كرأيناؾ بسطت يدؾ, قاؿ: " 

: أعوذ باهلل منك, ثبلث إف عدك اهلل إبليس, جاء بشهاب من نار ليجعلو ُب كجهي, فقلت
مرات, ٍب قلت: ألعنك بلعنة اهلل التامة, فلم يستأخر, ثبلث مرات, ٍب أردت أخذه, كاهلل لوال 

. ركاه مسلم ُب صحيحو: دعوة أخينا سليماف ألصبح موثقا يلعب بو كلداف أىل ا١تدينة"
منو كجواز العمل أثناء الصبلة كالتعوذ  باب جواز لعن الشيطاف ُب(. الصبلة, ُِّٗ) (ِٕ/ِ)

  .الصبلة القليل ُب
  .(َّ/ ٓ) :شرح النوكم على مسلميقصد شرح النوكم على صحيح مسلم. ينظر:  (.ّ)
  , كا١تثبت من بقية النسخ.ساقط من األصل ((أك قبل ٖترًن الكبلـ قالو ُب شرح مسلم))(. قولو ْ)
 يو ىنا., كىو الذم ٭تيل إلسيعقد ا١تؤلف بابا ُب خصائص الن ي (.  ٓ)
 (.ُّٕخادـ الرافعي كالركضة )ص/ (. ينظر:ٔ)
 زيادة من )ظ( ك)ـ(. ((الصبلة))(. قولو ٕ)
 (ِٖٔ)ص/ كاُب احملتاج (. ينظر:ٖ)
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بيعو, كيسن رد السبلـ  صح   فٍ كإً  (1)]ببيع[و , كلإشارة األخرس ال تضر ف  ٦تا تقرر أى كعلم 
, ا٠تطاب النتفاء ؛يرٛتو اهلل :كالتشميت بقولو, هبا, كلو من ناطق, ك٬توز الرد بقولو: كعليو

كغَته, كلو قاؿ:  قاؿ  (2)((اإلحياء))خبلفان ١تا ُب  ,وي نفسى  عى مً سٍ كيي  ,كيسن ١تن عطس أف ٭تمد
, قاؿ استعنا, أك فقا٢تا (3) چٿ  ٿ  ٿ  ٿ  چ مو , أك قرأ إمااهلل, أك الن ي كذا بطلت

لكن ظاىر   (5)((التحقيق))ىذا ما ُب  ,, أك دعاءبطلت إف مل يقصد تبلكة (4)أك نستعُت باهلل
 (7), أك نستعُت باهللعنا باهللاست :فلو قاؿ],الصحة مطلقان, كاعتمده ٚتع (6)((اجملموع))كبلـ 

, كىو كاضح حيث مل (9)((التحقيق)), ك(8)((اجملموع))اؽ تفبامطلقان البطبلف  فظاىر كبلـ الغزم
 متعمدان  ((كالذين آمنوا كعملوا الصاٟتات أكلئك أصحاب النار)) يقصد الدعاء, كلو قرأ:

 . سجد للسهو, كيكفر إف اعتقدهال  بطلت, كإً 
ل من ألخر ية , ك٤تلو أف مل يقصد انتقاالن من آُب البطبلف رده األذرعي ((اجملموع)) كتنظَت 

  .غَت قصد كصل بينهما
 
 

                                                 

 ((, كا١تثبت من بقية النسخ.بلتغ))ُب األصل  ((ببيع)) (. قولوُ)
ُب نفسو كال كإف عطس ٛتد اهلل عز كجل  : "(ُٖٗ/ ُ) :إحياء علـو الدينقاؿ الغزايل ُب  (.ِ)

  ". ٭ترؾ لسانو
 (ٓ)الفاٖتة: سورة (.ّ)
 ساقط من بقية النسخ.  ((أك نستعُت باهلل ,أك قاؿ استعنا))(. قولو ْ)
 (.َِْالتحقيق )ص/(.  ٓ)
 (. ّٖ/ ْ(.اجملموع شرح ا١تهذب: )ٔ)
 ساقط من )ظ(. (( أك نستعُت باهلل))(. قولو ٕ)
 (. ّٖ/ ْ(.اجملموع شرح ا١تهذب: )ٖ)
 (.َِْلتحقيق )ص/ا(. ٗ)
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 چپ    پپ  پچ  :(2)/على (1)كيأٌب ما تقرر فيما لو كقف
 :أم ,ٍب سكت طويبلن  (3)

ا١تغَت  ألف الوقف؛ (4)چڀ   ڀچ :قرأ, ٍب على سكتة تنفس, كعيٍّ فيما يظهر زايدان 
التعبد ما ندب الشارع إىل  ذم يظهر ُب ضبط الذكر إنوكال  , (5)[للمعٌت كاللحن ا١تغَت لو

,كقولو كم كإف مل يكن اللفظ نصان فيو  كُب الدعاء إنو ما تضمن حصوؿ شيء, بلفظو
 .ا١تذنب, ك٨تو ذلك (6)أنا :, كقولوأحسنت إيٌل , كأسأت

, كإال بطلت, كمثلو صد اسم اهلل, أك القرآف مل تبطلبأنو لو قاؿ السبلـ بق (7)كأفىت القفاؿ] 
  .(8)[قصد الدعاء, أك العافية با١تعاُب, ككذا النعمة

ص , كأعاد الناُب لتختـ من ا١تصليالكبل :أم (و  يل  ل  ق  )تبطل الصبلة بسبب كجود  (ل  و  )
مع سهوه عن كونو ُب الصبلة بأف نسي  :أم (و  ه  س  ب  ) ]/أَُِ[األحكاـ اآلتية بالقليل 

صبلتو  كلو ظن بطبلف] نو كنسياف ٧تاسة ثوبوإف (10)فيها ٖترٯتوٓتبلؼ نسياف  فيها, (9)أنو
( ة  م  ر  ح   ل  ه  ج   و  , أ  ان  س  ل   ق  ب  س  )مع  (و  أ  ), (11)يسَتان عامدان مل تبطل[ بكبلمو ساىيان ٍب تكلم

كإف كاف بُت ا١تسلمُت على األكجو, أك لبعد ٤تلو عن , (م  ال  س  إ   ب  ر  ق  ل  ) (12)للكبلـ فيها

                                                 

 .((ُب الوقف))ُب )ظ(  ((فيما لو كقف))(. قولو ُ)
 /أ من )ـ(.ُٖٖقولو ))على(( هناية لوح (.  ِ)
 (َُِ) البقرة:سورة (.ّ)
 (َُِ) البقرة:سورة (.ْ)
, كا١تثبت من بقية ساقط من األصل ((فلو قاؿ استعنا ػػػػػػػ إىل ػػػػػػػ كاللحن ا١تغَت لو))(. من قولو ٓ)

  خ.النس
 .((كأنا))ُب )ظ(  ((أنا)) (. قولؤ)
 (.َٖينظر: فتاكل القفاؿ: )ص: (.  ٕ)
 . , كا١تثبت كن بقية النسخساقط من األصل ((كأفىت القفاؿ ػػػػػػ إىل ػػػػػػ بقصد الدعاء))(. من قولو ٖ)
 .((آية))ُب )ظ(  ((أنو))(. قولو ٗ)
 . ساقط من )ظ( ((ٓتبلؼ نسياف ٖترٯتو فيها))(. قولو َُ)
 , كا١تثبت من بقية النسخ.ساقط من األصل ((كلو ظن ػػػػػػػ إىل ػػػػػػػ مل تبطل))(. من قولو ُُ)
 ساقط من )ح(. (( فيها))(. قولو ُِ)
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, أك ركعتُت من الظهرمن  مى سل   أنو  :؛ ١تا صح  عمن يعرؼ ذلك فيما يظهر (1), أكالعلماء
أجابوه بكبلـ قليل ٣توزين ك , ليبلن معتقدان أنو ليس ُب الصبلةق ٍب تكلم (ّ)(ِ)سهوان العصر 
مل  من أنو  (5)١تا مر   (4), ك, بل أكىل, كالسبق كالسهوٍب بٌت ىو, كىم عليها ,للنسخ

م ناسيان ٍب تكلم , كمثل ذلك ما لو سل  ل صبلة من تكلم قليبلن جاىبلن؛ لقرب إسبلموطً بٍ يػي 
, أك جهل ٖترًن ما أتى (8)خبلفان ١تن قاؿ ال فرؽ (7)أم يسَتان  كما ذكره الشيخاف (6)/عامدان 

, أك كوف التنحنح مبطبلن مع علمو بتحرًن الكبلـ (9)بو مع علمو بتحرًن جنس الكبلـ
 .(11)ذلك على العواـ (َُ) []٠تفاء
كما لو علم   ,فإنو يبطل ,كجهل كونو مبطبلن  ما لو علم اٟترمة ((جهل حرمة)) :بقولوكخرج 

 .؛ إذ حقو بعد العلم بالتحرًن الكففإنو ٭تد ,ٖترًن شرب ا٠تمر دكف إ٬تابو اٟتد
 .ر  الكثَت عرفان, فتبطل بو؛ ألنو يقطع نظمها كما مى  ((قليل)) :كبقولو 

                                                 

 . ((أم))ُب )ح(  ((أك))(. قولو ُ)
 ساقط من )ح( .  ((سهوان ))(. قولو ِ)
فقاؿ  -الظهر أك العصر-, انصرؼ من اثنتُت أف رسوؿ اهلل  أيب ىريرة يشَت إىل حديث (.  ّ)

 ؟أصدؽ ذك اليدين: فقاؿ رسوؿ اهلل  ؟لو ذك اليدين أقصرت الصبلة أـ نسيت يا رسوؿ اهلل
فصلى اثنتُت أخريُت ٍب سلم ٍب كرب فسجد مثل سجوده أك  فقاـ رسوؿ اهلل  .نعم :فقاؿ الناس

من يكرب ُب  باب (, الصبلة, ُِِٗ)(ُّْ/ ّ) و:صحيحركاه البخارم ُب  ".أطوؿ ٍب رفع
  .سجدٌب السهو

  ساقط من )ظ(  . (( ك))(. قولو ْ)
 .(ّٖٖينظر: صفحة )(.  ٓ)
 /ب من )ظ(.َُُقولو ))عامدا(( هناية لوح (.  ٔ)
  .(ّّٗ/ ٔ) :اجملموع شرح ا١تهذب, ك (ٕٖ/ ِ): العزيز شرح الوجيزينظر: (.  ٕ)
  .(ُْٕفتح ا١تعُت بشرح قرة العُت ٔتهمات الدين )ص: ينظر: (. ٖ)
 .((جنس ٖترًن الكبلـ))ُب )ظ( (( بتحرًن جنس الكبلـ))(. قولو ٗ)
  ((, كا١تثبت من بقية النسخ.كفى))ُب األصل ((٠تفاء))(. قولو َُ)
  .(ُْٗ/ ُ) :اإلقناع ُب حل ألفاظ أيب شجاعك  ,(َُٖ/ ُ) :أسٌت ا١تطالبينظر: (.  ُُ)
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 (و  م  ظ  ن  ب  )اءة عن القر  (1)(آن  ر  ق    ر  ي  غ   يم  ه  ف  ت   )قصد ] /بَُِ[ (يد  ر  ج  ت  ب  )تبطل ( و)
 كقولو,كما تبطل بتجريد قصد تفهيم غَت الذكر بالذكر   :أم (ر  ك  ذ  ك  )   بنظم القرآف :أم

 چۈ  ۈ      ٴۇ  چ , (2)/ٞتماعة استأذنوا ُب الدخوؿ عليو
أك بسم اهلل؛ ألنو يشبو  (3) 

ر أك الذك صد إىل التفهيم ما لو قصد القرآف,, كخرج بتجريد القاآلدميُت حينئذكبلـ 
, كاعتمده بعض (5), كما لو أطلق كىو ما قالو ٚتع متقدموف(4)كحده, أك مع التنبيو

البطبلف,  (10()9), كغَته((كالكاُب)), (8)((الدقائق)), ك(7)((التحقيق)), لكن الذم ُب (6)ا١تتأخرين
, كُب (12)ما مل ينو صرفو ]عنها[ (11)كىو ا١تعتمد؛ ألف القرينة مىت كجدت صرفتو ]إليها[

 اإلطبلؽ مل ينو شيئان, فأثرت. حاؿ
كال فرؽ بُت أف يكوف انتهى ُب قراءتو إىل تلك اآلية , أك أنشأىا حينئذ, كما اقتضاه  

بعد أف قاؿ: إف - (15)((اجملموع)), كىو األكجو, كإف ْتث ُب (14), كغَته(13)((التحقيق))إطبلؽ 

                                                 

 هبا طمس ُب )ـ(. (( تفهيم غَت قرآف))(. قولو ُ)
 /ب من )ـ(.ُٖٖقولو ))عليو(( هناية لوح  (. ِ)
 (.ْٔ)اٟتجر: سورة (.ّ)
 .((التشبيو))ُب )ظ(  ((التنبيو))(. قولو ْ)
  .(َُٔ/ ِالتهذيب ُب فقو اإلماـ الشافعي ), ك (ّٕٖ/ ِ) :التعليقة للقاضي حسُتينظر: (.  ٓ)
  .(ُُٖ/ ُ) :ا١تطالبأسٌت ينظر: (. ٔ)
  (.َِْالتحقيق )ص/(. ٕ)
 (.ْْ/ُئق ا١تنهاج: )دقا(. ٖ)
 .  خساقط من بقية النس ((كالكاُب كغَته))(. قولو ٗ)
  .(ُِّ/ ِ) :البياف ُب مذىب اإلماـ الشافعيينظر: (.  َُ)
 كا١تثبت من بقية النسخ. ((,إليهما))ُب األصل   ((إليها  ))(. قولو ُُ)
    , كا١تثبت من بقية النسخ.ساقط من األصل ((عنها))(. قولو ُِ)
 (.َِْالتحقيق )ص/ (. ُّ)
  .(ُُٓ/ ْ): فتح العزيز بشرح الوجيزينظر: (.  ُْ)
 (. ّٖ/ ْ(. اجملموع شرح ا١تهذب: )ُٓ)
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طبلف ُب األكؿ, كاعتمده عدـ الب (2), كغَته(1)((ا١تهذب))كبلـ    -إطبلؽ البطبلف ىو ظاىر
عليو كلمة ُب ٨تو  (3)األذرعي, كمشل كبلمو الفتح على اإلماـ بالقرآف, أك الذكر, كأف أيٍرًتجٌ 

, كاٞتهر بتكبَت االنتقاالت من اإلماـ, أك ا١تبلِّغ فيأٌب  فيهما التفصيل التشهد فقا٢تا ا١تأمـو
, كاعتمده (5)كغَته (4)لرافعيكما اقتضاه كبلـ ا ]/أَُّ[ بُت الصور األربعة ا١تذكورة,

, كغَته مردكدة كما بسطتو ُب (8)فيو تبعان للبلقيٍت (7), كغَته, كمنازعة ا١تصنف(6)اإلسنوم
, كغَت٫تا أف التفصيل السابق جار فيما ال يصلح (9), كظاىر كبلمو, كأصلو((بشرل الكرًن))

بقصد التنبيو, كالتبليغ,  لتخاطب الناس بو من نظم القرآف, كاألذكار, كالتسبيح, كالتكبَت
كفيما يصلح, كىو ا١تتجو؛ إذ القصد مناجاة اٟتق سبحانو بتبلكة كتابو, كذكره على 

عن ذلك إىل معٌت ما  (11)ا٠تاص ا١تشركع, كقصد ٣ترد ٨تو التنبيو ]يصرفو[ (10)الوجو
, كاهلل بواهلل حينئذ ٔتعٌت تنإذ سبحاف يتخاطب بو فأشبو كبلـ الناس, فانطبق عليو تعليلهم؛ 

  أكرب ٔتعٌت ركع اإلماـ.

                                                 

  .(ُٔٔ/ ُ) :(. ا١تهذب ُب فقة اإلماـ الشافعي للشَتازمُ)
  .(َُٔ/ ِالتهذيب ُب فقو اإلماـ الشافعي ), ك (ّٕٖ/ ِ) :التعليقة للقاضي حسُتينظر: (.  ِ)
. ينظر: بضم ا٢تمزة, كإسكاف الراء, ككسر التاء: أم أغلق عليو, كنفد نظره: أرتج عليو(.  ّ)

 .ِٗٗٓ/ ُ) :القاموس احمليطك , (ُّٕ/ ُ) :الصحاح
 (.ْٔ/ ِ): العزيز شرح الوجيز (.ْ)
  .(ُِٗ/ ُ) :ركضة الطالبُتينظر:  (.ٓ)
 (.ِّٔ)ص:  كاُب احملتاجينظر:  (. ٔ)
 (.ُٕٓ/ُينظر: إخبلص الناكم: ) ( ٕ)
 (. ُُٗ/ُفتاكل البلقٍت: ) (.ٖ)
 (ُٕٔ)ص/ (. اٟتاكم الصغَت:ٗ)
 .((األكجو))ُب )ظ( (( الوجو))(. قولو َُ)
  ((, كا١تثبت من بقية النسخ.كصرفو))ُب  األصل ((يصرفو))(. قولو ُُ)
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ا١تتجو اختصاص التفصيل ٔتا يصلح للتخاطب بو دكف غَته,  (2()1)]فقوؿ اإلسنوم[
 .(3)كإف ٕترد لقصد اإلفهاـ ضعيف, كإف نقلو عن ٚتع

ما لو غَت النظم, كقولو: يا إبراىيم سبلـ كن, فإف صبلتو تبطل  ((بنظمو))كخرج بقولو:  
 بعضها ببعض, كقصد القراءة فبل بطبلف.  مطلقان, نعم إف مل يصل

ك و ث  ب ة , ), كإف مل يتعدد (ف ح ش  )زائد من غَت جنس أفعا٢تا إف  (ب ف ع ل  )تبطل  (و  )
 (4)/مفرطة إٟتاقان ٢تا ةكضرب ,(ب  ع  ل  ل  )مفرطة ] /بَُّ[ , كخطوة, كلو غَت(و ت ص ف يق ة  

رتو أف الوثبة ال تكوف , كأفهمت عباراضلكثَت اآلٌب ُب منافاة كل للصبلة, كإشعاره باإلعبا
ف لنا كثبة غَت فاحشة ٭تًتز خبلفان ١تن قيدىا بالفاحشة فأكىم أ, كىو كذلك إال فاحشة

ناء ا١تخرج عن حد القياـ السابق, كمن ٍب نافت, , ككجو فحشها ما فيها من اال٨تعنها
 من ف]كأ ك, بل يضر ٮترج هبا عن حد القياـ ف, أما اليت الكأشعرت باإلعراض كما تقرر

, كأفهمت أيضان ٓتبلؼ , كإ٪تا نسلم لو لو ٝتيت كثبةبالفاحشة احًتز عن ىذه (5)[دى قي  
, كىو كذلك ن جزئيات الفعل الفاحشم أف ٨تو التصفيقة بقصد اللعب (6)عبارة أصلو

أما  ,أكرثها فحشان  ُب ا١تعٌت اللعبً  قصدى  بطل الصبلة هبا من عامل بتحرٯتها, ككجهو أف  فت
, كإف كاف ضرب الراحتُت خبلفان ١تا يو٫تو كبلـ فبل يضر (7)]كاإلعبلـ[ التصفيقة لغَت اللعب

  .أف ضرب الكفُت ال يكوف إال للعب من (8)أصلو

                                                 

كلعلو سبق قلم من الناسخ, كا١تثبت من  ((اإلسنوم فقوؿ))ُب األصل  ((فقوؿ اإلسنوم))(. قولو ُ)
 سخ. بقية الن

 (.ِْٔ)ص:  كاُب احملتاجينظر:  (. ِ)
 (.ُٓٔ-ُْٔ/ِنقلو عن ا١تاكردم. ينظر: اٟتاكم الكبَت: )(. ّ)
 /أ من )ـ(.ُٖٗقولو ))٢تا(( هناية لوح (.  ْ)
 كا١تثبت من بقية النسخ.  ((من كاف قيد))ُب األصل  (( كأف من قيد  ))(. قولو ٓ)
 (ُٕٔ)ص/ (. اٟتاكم الصغَت:ٔ)
   , كا١تثبت من بقية النسخ.ساقط من األصل ((إلعبلـكا))(. قولو ٕ)
 (ُٕٔ)ص/ (. اٟتاكم الصغَت:ٖ)
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 ُت أف يكوف ببطن كف على بطنكأفهمت أيضان أنو ال فرؽ ُب البطبلف عند قصد اللعب ب
ف ال يقصد أالبطبلف بالقليل  (2)ط عدـيشًت  :متجو أخذان من قو٢تم (1)/كىو ,, أك الأخرل

 , أك التفتبو منافاهتا, كإال بطلت كما لو خطا خطوة, أك استند إىل جدار ]/أَُْ[
تكرر حىت  (4)بأف (ر  ث   ك    و  أ  ) ,(3), كبو يعلم رد ما ذكره الشارحبوجهو قاصدان بو منافاهتا انتهى

يشعر باإلعراض عنها , ك نظم الصبلة ؛ ألنو يقطع(ء  ل  و  )كونو   (5)[ما يأٌب ُب حاؿ] بلغ 
؛ ١تا صح من عما قبلها (7)ة[منقطع]ْتيث تعد كل كاحدة  (6)كالكثَت ا١تتفرؽ ٓتبلؼ القليل

 .؛ كألنو ال يشعر باإلعراض(8)بلة, ككضعها ُب الصٛتل أمامة أنو 
؛ (وا  ه  س  )كاف كل منهما   (و  ل  و  ), كالكثَت ا١تتوايل تبطل بكل من النوعُت أعٍت الفاحشك   

عليو  ١تشيو (9)؛ ٟتديث ذم اليدينألنو يقطع نظم الصبلة كالعمد, كقيل ال يضر السهو
ية احتملت , ك٬تاب بأهنا كاقعة حاؿ فعل(10)الصبلة كالسبلـ فيو ساىيان, كاختاره ُب التحقيق

هوان بأف : كفارؽ ىذا قليل الكبلـ س(11)قيل ,, كضد٫تا فبل حجة فيهاا١تشي الكثَت ا١تتوايل

                                                 

 /أ. ُُُقولو ))كىو(( كرر ُب )ظ( كىو هناية لوح (.  ُ)
 .  ((لعدـ))ُب )ظ(  ((عدـ ))(. قولوِ)
 /ب(.ُِٓ/ُينظر: ٥تطوط شرح اإلرشاد للجوجرم: )(. ّ)
 .  ((فإف ))ُب )ظ(  ((بأف ))(. قولو ْ)
كا١تثبت  ((ما يأٌب حاؿ))كُب )ـ( ك)ح(  ((حاؿ ما يأٌب))ُب األصل   ((ما يأٌب ُب حاؿ)). قولو (ٓ)

 من )ظ(. 
 ساقط من )ظ( .  ((ا١تتفرؽ))(. قولو ٔ)
 . ((منقطع))ُب األصل  ((منقطعة))(. قولو ٕ)
عنقو باب إذا ٛتل جارية صغَتة على  (الصبلة, ُٔٓ)( ِٔٓ/ ُ)و: صحيحركاه البخارم ُب  (.ٖ)

 .ُب الصبلة
كاٝتو: ا٠ترباؽ. من بٍت سليم. كاف ينزؿ بذم خشب من ناحية صحايب جليل, ذك اليدين, ىو: (. ٗ)

 .(ِٕ/ ِ): أسد الغابة .ا١تدينة, عاش حىت ركل عنو ا١تتأخركف من التابعُت
 (.ِِْالتحقيق )ص/(. َُ)
 ساقط من )ح( .  ((قيل)) (. قولوُُ)
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؛ ألف الكبلـ ىنا دكف إعتاقو, كفيو نظر (2)اجملنوف (1)اؿبحإ ذنفو لفعل أقول من القوؿ بدليل ا
 (3)/و ال فرؽ فيو بُت العمد, كالسهون  ُب فعل كثَت فقياسو الكبلـ الكثَت كىو مثلو ُب أى 

ألف من شأنو  ؛يسَت الفعل ]/بَُْ[افًتقا ُب العفو عن  فٍ , كإً (5)ىنا سياف (4)فهما
  .(6)قليل الكبلـ كما يأٌب اج إليو فيها, ٓتبلؼاالحتي

, كإف  بضم ا٠تاء ( خ طا   ث  ال  ث  ك  ) ان , فالكثَت عرفكا١ترجع ُب القلة, كالكثرة, كالوالء للعرؼ
من  (7), كلو معان أخذان , كلتحريك يديو, كرأسو, كثبلث مضعفاتبقدر خطوة مغتفرةكانت 

احدة مع نية , ككفعل ك من جنس كاحد, أك أكثرة األفعاؿ بُت كوهنا : ال فرؽ عند كثر قو٢تم
 ,كىي ا١تراد ىنا ة,طوة بفتح ا٠تاء ا١تر  كا٠تى  ,ٍب أتى بواحدة (8)الثبلث بأف نول ]فعلهن[
ذكره ( 10)(9), كقيل لغتاف فيهاُب صبلة ا١تسافر , كىو ا١ترادكبضمها ما بُت القدمُت

)اإلسنوم
11

ل رجل كاحدة فقط حىت يكوف , كقضيتو أف ا٠تطوة عبارة عن نق(12)كغَته .,(
ىل إف نقل األخرل إ (13), لكن رجح بعض ا١تتأخرينل األخرل إىل ٤تاذاهتا خطوة أخرلنق

                                                 

  .(ّٗٓ/ ّ) :احملكم كاحمليط األعظمينظر: ألقح. أحبل: أم اٟتبل: اٟتمل, ك  (.ُ)
 .  ((اإلحباؿ من اجملنوف  ))ُب )ح(  ((إحباؿ اجملنوف  ))(. قولو ِ)
 /ب من )ـ(.ُٖٗقولو ))كالسهو(( هناية لوح (.  ّ)
 .  ((فيهما))ُب )ح(  ((فهما  ))(. قولو ْ)
 .   ((شياف))ُب )ح( (( سياف))(. قولو ٓ)
 :النجم الوىاج, ك (َِْ/ ّ) :كفاية النبيو ُب شرح التنبيو, ك (ٓٓ/ ِ) :رح الوجيزالعزيز شينظر: (. ٔ)

(ِ /ِِّ).  
 . ((أخذىا ))ُب )ح(  ((أخذان ))(. قولو ٕ)
 . ((فعلها))ُب األصل ((فعلهن))(. قولو ٖ)
 . ((فيهما))ُب بقية النسخ  ((فيها))(. قولو ٗ)
 .(ٗٓٓ/ ّٕ) :ركستاج الع, ك (ُِْالبارع ُب اللغة )ص: ينظر: (. َُ)
 .ُْٕ/ْلساف العرب  (ّٖٔ)ص: كاُب احملتاج (. ينظر:ُُ)
  .(ُْٖ/ ّ) :كفاية النبيو ُب شرح التنبيو, ك (ِٖٓ/ ٓاحملكم كاحمليط األعظم )ينظر: (. ُِ)
  .(ُّٖ/ ُ) :ا١تطالبأسٌت ينظر: (. ُّ)
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كإف خالف الوضع , ساعدهي (1)عرؼ[ال], كىو قريب إذ ٤تاذاهتا داخل ُب مسمى ا٠تطوة
 كرفعها ا١تدار ىنا على العرؼ, كيؤيده أف ذىاب اليد, كرجوعها, ككضعهااللغوم؛ ألف 

بكل البدف فهي  انتقاؿا٠تطوة فيها  ككوف ,كاحدة مع أف الوضع اللغوم خبلفو ةه ك  حى 
نقل كل من الرجلُت على التعاقب إىل جهة  ]/أَُٓ[أما  ,أفحش ٓتبلؼ اٟتكة ال أثر لو

  , كلو شك ُب فعل أقليل ىو أك شكعنها فخطوتاف ببل (2), أك التأخرعلى األخرل التقدـ
 ؟ فبل بطبلف .كثَت

ْتيث يوازياف الثبلث عرفان على األكجو حيث ال اتسعتا , كإف قليل عرفان  كخطوتُت (ل  ) 
, , ككضربتُت, كلبس خفيف, كفتح كتاب, كفهم ما فيو لكنو مكركه(3)ماـكثبة خبلفان لئل

, كالعاشرة ءلباامع تثليث  (4)بتثليث ا٢تمز( ع  ب  ص  إ   يك  ر  ح  ت  ك  )ا١تتوالية  ٠تفيفةككاٟتركات ا
 (7)[ل]كح (6)(ة  ك  ح  )ُب  (و  )كآيات  (ة  ح  ب  س  ب  ), كليس بقيد بل األصابع كذلك (5)عصبو أ

  :, كإف تعمده؛ ١تا صحفبل بطبلف ّتميع ذلك (8), كلو لغَت غرض[]كغَتىا كعقد
  .(9)ـ باإلشارةرد السبل أنو  -

 

                                                 

 كا١تثبت من )ظ( ك)ح(   ((الفرؽ))ُب األصل , ك)ـ(  ((العرؼ))(. قولو ُ)
 .((ك التأخر))ُب )ح(  ((أك التأخر))(. قولو ِ)
  .(َِٕ/ ِ) :(.هناية ا١تطلب ُب دراية ا١تذىبّ)
 . ((ا٢تمزة))ُب بقية النسخ  ((ا٢تمز))(. قولو ْ)
  .(ُّّ/ ُِ) :تاج العركس, ك (ّٕٔالقاموس احمليط )ص: ينظر: (. ٓ)
 ((.حكمو))ُب )ح(  ((ًحك ةو ))(. قولو ٔ)
 . ((, كا١تثبت من بقية النسخدخل))األصل ُب  ((كحل))(. قولو ٕ)
 زيادة من بقية النسخ .  ((كغَتىا كلو لغَت غرض))(. قولو ٖ)
 ٟتاجة ٍب أدركتو كىو يصلي فسلمت عليو فأشار جابر قاؿ : بعثٍت رسوؿ اهلل يشَت ٟتديث (. ٗ)

سنن  . ا١تشرؽإيل فلما فرغ دعاين قاؿ إنك سلمت علي آنفا كأنا أصلي كإ٪تا ىو موجو حينئذ إىل
صحيح . صححو األلباين ُب باب رد السبلـ باإلشارة ُب الصبلة (ُّٗ/ ُالنسائي الكربل )

  .(ّّّ/ ّكضعيف سنن النسائي )
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 .(1)كخلع نعليو -
  .(3)رهفيها فأداره من ٯتينو إىل يسا كىو (2)ػكأخذ بأذف ابن عباس  -
  .(5)(4)ا, كالعقرب فيهتل األسودين اٟتيةكأمر بق -

ل فعفي عما ال ٭تاالحًتاز عنو  (6), أك تعذركإ٪تا مل يستو قليل الفعل, ككثَته كالقوؿ؛ لتعسر
, ككأنو نظر لكوهنا بذلك إدامة ٖتريك األجفاف , كأٟتق األذرعيمنو بالصبلة ٓتبلؼ القوؿ

إف تصور  (8)ككذا األذف, صابع, كيتجو إٟتاؽ اللساف هبافهي كاأل (7)/غَت مستقلة باٟتركة

                                                 

عن أيب (, الصبلة, باب الصبلة ُب النعل. كنصو: َٓٔ)( ْٖٓ/ ُ)نو: سنركاه أبو داككد ُب  (.ُ)
إذ خلع نعليو, فوضعهما عن يساره, فلما  يصلي بأصحابو عيد ا٠تدرم قاؿ: بينما رسوؿ اهللس

صبلتو قاؿ: "ما ٛتلكم على إلقائكم  رأل ذلك القـو ألقوا نعا٢تم, فلما قضى رسوؿ اهلل
: "إف جربيل عليو السبلـ نعالكم؟ " قالوا: رأيناؾ ألقيت نعليك فألقينا نعالنا, فقاؿ رسوؿ اهلل 

  .(ُِْ/ ِ): صحيح أيب داكدُب . كصححو األلباين أتاين فأخربين أف فيهما قذرا"
 ساقط من بقية النسخ .  ((رضي اهلل عنهما))(. قولو ِ)
من الليل فلما كاف ُب ابن عباس قاؿ بت عند خاليت ميمونة ليلة فقاـ الن ي يشَت ٟتديث (. ّ)

فتوضأ من شن معلق كضوءا خفيفا ٮتففو عمرك كيقللو كقاـ يصلي  بعض الليل قاـ الن ي 
ا ٦تا توضأ ٍب جئت فقمت عن يساره كرٔتا قاؿ سفياف عن مشالو فحولٍت فجعلٍت عن فتوضأت ٨تو 

(, ُّٖ)(ُْْ/ ُ): صحيح البخارم ...اٟتديث.ٯتينو ٍب صلى ما شاء اهلل ٍب اضطجع
 .باب التخفيف ُب الوضوء الوضوء,

 . ((فيهما))ُب )ـ(  ((فيها))(. قولو ْ)
, كنصو: كتاب الصبلة, باب العمل ُب الصبلة,   (ُِٗ( )ُٖٓ/ ِ)و: سننركاه أبو داككد ُب  (.ٓ)

 ".: "اقتيلوا األسوىدىيًن ُب الص بلة: اٟتيةى كالعىٍقرىبى ن أيب ىريرة, قاؿ: قاؿ رسوؿ اهللع
 (, الصبلة, باب ما يكره للمصلي كما ال يكره لو.ُِّٓ) (ُُٓ/ ٔ)و: صحيحكركاه ابن حباف ُب 

 .ه صحيح: إسناد ُب تعليقو قاؿ شعيب األرنؤكط
 ساقط من )ح(.  ((أك تعذر))(. قولو ٔ)
 /أ من )ـ(.َُٗقولو ))باٟتركة(( هناية لوح (.  ٕ)
 . ((األذاف))ُب )ظ(  ((األذف ))(. قولو ٖ)
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, أك صو ت ببل ىجاء ي البطبلف ُب اللساف, كىو لو بصقيقتض (1)((األنوار))]ال يقاؿ كبلـ 
للبطبلف حينئذ إال ٖتريك  إذ ال موجب ؛انتهى ملخصان  ,مل تبطل إال بثبلث مرات متوالية

 (4)[(3), ك٨تملو على ٖترؾ اللحيإال ذلك (2)/ألنا ٪تنع أنو ال موجب ؛ة, أك الشفاللساف
فإنو مبطل إف كاف ثبلثان إال أف يكوف بو جرب ال  ]/ب َُٓ[بع ٖتريك اليد كخرج باألص

القليل  (6)الفعلسن ي, ك ا١تتوالية ا٠تفيفةترؾ اٟتركات  , كاألكىلعلى عدـ اٟتك (5)]معو[يقدر
  . ذلك, كيكره لغَت(7)ر  ؤلمر بو كما مى ية لاٟت ولقتل ٨ت

, كمتاع , فإف مل ٬تد فشاخص من ٨تو عصا, أك عمودسن أف يصلي إىل ٨تو جداريك 
ف ال يبعد عن أ, ك عرض كسهم, كإف مل يكن ٢تا فأكثر ذراع٬تمعو بشرط أف يكوف ثلثي 

س األصابع, أك ؤك سب الثبلثة من ر , كىل ٭تذرع بذراع اليد ا١تعتدلةقدميو أكثر من ثبلثة أ
 (8)شاخصان فمصلى يفًتشو ٬تد فإف مل ,, كلعل الثاين أقربمن العقب؟ كل ٤تتمل

, كقضية  (9)((الركضة)) ٨تو القبلة طوالن كما ُب خطان من قدميو خط   , فإف مل ٬تدكسجادة
ذكور أنو يكفي عرضان أم ٟتصوؿ أصل السنة , كالًتتيب ا١ت (10)كأصلو ,كبلـ ا١تصنف اآلٌب

)ىو ا١تعتمد خبلفان لئلسنوم
11

 (12), ككبلـ أصلوكبلـ ا١تصنف اآلٌب ٯتيل إليوكاف  , كإف  (

                                                 

 (.ُْٗ/ُاألنوار ألعماؿ األبرار: )(. ُ)
 /ب من )ظ(.ُُُقولو ))ال موجب(( هناية لوح (.  ِ)
 .(َْٖه. ٣تمل اللغة البن فارس )ص: منبت اللحية من اإلنساف كغَت اللحى: (. ّ)
 زيادة من بقية النسخ .  ((ال يقاؿ ػػػػػػ إىل ػػػػػػ ٖترؾ اللحي))(. من قولو ْ)
 . , كا١تثبت من بقية النسخسقط من األصل ((معو))(. قولو ٓ)
  .مكرر ُب األصل(( الفعل))(. قولو ٔ)
 (.َْْ) صفحةينظر (. ٕ)
 . ((ًتشيف))ُب )ـ(  ((يفًتشو))(. قولوٖ)
 (. ِٓٗ/ ُ: )ركضة الطالبُت(.ٗ)
 (. ُٕٔ)ص: (.اٟتاكم الصغَت:َُ)
 (.ْٓٔ)ص: كاُب احملتاج (. ينظر:ُُ)
 (.ُٕٔ)ص: (. اٟتاكم الصغَت:ُِ)



 

 

 
 

 406 فصل يف مبطالت الصالة                                                                                    اإلمداد شرح اإلرشاد البن حجر اهليتمي

كانت كالعدـ    عدؿ عن رتبة إىل ما دكهنا مع القدرة عليها (1)فمىت ,ُب األكؿ فهو أحسن
فوقو مل يبح لو ا١تركر كشك ُب قدرتو على ما  , كلو رآه مستًتان باألدكفكما صرح بو األذرعي

, كاألصل ُب ذلك ىت يتحقق خبلؼ ذلكح]/أَُٔ[؛ ألف األصل احًتاـ السًتةفيما يظهر
  .(2)«استًتكا ُب صبلتكم كلو بسهم» :كخرب  ,أخبار صحيحة

فإف مل تكن  ,فلينصب عصافإف مل ٬تد  ,إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء كجهو شيئان » كخرب
), كضعفو آخركف(4). صححو ٚتاعة(3)«ٍب ال يضره ما مر أمامو ,فليخط خطان  معو عصا

5
). 

  .(6)«منها ال يقطع الشيطاف عليو صبلتولى أحدكم إىل سًتة فليدف إذا ص» :كخرب
 .(7)«ثبلثة أذرعمن , كبينو كبُت اٞتدار ٨تو صلى ُب الكعبة أنو » :كخرب
 .(9)(8)«خرة الرحلكمؤ »: فقاؿ !سئل عن سًتة ا١تصلي أنو  :كخرب

  
 

                                                 

 (. قولو " فمىت "  ُب بقية النسخ " فمن ".ُ)
ار إ٪تا أمر باالستت باب ذكر الدليل على أف الن ي (, َُٖ) (ُِْ/ ُ) :صحيح ابن خزٯتة (. ِ)

شرح . اٟتديث حسنو البغوم ُب ٔتثل آخرة الرحل ُب الصبلة ُب طو٢تا, ال ُب طو٢تا كعرضها ٚتيعا
 .(َّْ/ ِ) :السنة

  .باب ا٠تط إذا مل ٬تد عصا (, الصبلة,ٖٗٔ) (ِّ/ ِ): سنن أيب داكد (. ّ)
 (.ُٕٓ/ ٔ) :االستذكار اٞتامع ١تذاىب فقهاء األمصار. ينظر: صححو أٛتد, كابن ا١تديٍتكقد  (.ْ)
 .(ُٖٓ/ ُ): التلخيص اٟتبَتينظر: (. كقد ضعفو سفياف بن عيينة, كالشافعي, كالبغوم, كغَتىم. ٓ)
. كصححو األمر بالدنو من السًتة(, الصبلة, باب ْٖٕ) (ِٔ/ ِ) ركاه النسائي ُب سننو: (.ٔ)

  .(ِّٗ/ ِ) :صحيح كضعيف سنن النسائياأللباين ُب 
. قاؿ (, مسند عبد اهلل بن عمر ُِّٔ) (ّْٓ/ َُ)ه: سندمركاه اإلماـ أٛتد ُب  (.ٕ)

 .إسناده صحيح على شرط الشيخُت األرنؤكط:
 .باب سًتة ا١تصليكتاب الصبلة,   (ََٓ( )ّٗٓ/ ُ) :(.صحيح مسلمٖ)
  .((الرجل))ُب )ـ(   ((الرحل))(. قولو ٗ)
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1)اعلى شرطهم :كُب حديث قاؿ اٟتاكم]
كلو  ,(3)/(2)الرحل ٬تزم من السًتة مثل مؤخرة»: (

)(4)[«بدؽ شفرة
5

).  
)؛ ٟتديث بذلكو, كال ٬تعلها بُت عينيلو أف ٯتيل السًتة عن كجهو ٯتنة أك يسرة كيسن

6
). 

8)فى عِّ ضي  نٍ ُب إسناده مى  (7)]لكن[ 
).  

                                                 

 ,٤تمد بن القاسمسناده ككافقو الذى ي. كفيو إ (ِّٖ/ ُ) :ا١تستدرؾ على الصحيحُتينظر:  (. ُ)
بل ٤تمد بن القاسم مل ٮترجا لو شيئان, كىو ضعيف جدان؛ كذبو أٛتد كغَته. إٖتاؼ  قاؿ ابن حجر:

  .(ِِٕ/ ُٓ) :ا١تهرة البن حجر
 .((الرجل))ُب )ـ(   ((الرحل(( (. قولوِ)
 /ب من )ـ(.َُٗقولو ))الرحل(( هناية لوح (.  ّ)
  زيادة من بقية النسخ. ((ػػػ إىل ػػػػػػ كلو بدؽ شفرةكُب اٟتديث   ػػػػ)) (. من قولو:ْ)
إ٪تا أمر  باب ذكر الدليل على أف الن ي (, َٖٖ) (ُِ/ ِ)و: صحيحركاه ابن خزٯتة ُب  (.ٓ)

. كاٟتديث ضعيف جدا. باالستتار ٔتثل آخرة الرجل ُب الصبلة ُب طو٢تا ال ُب طو٢تا كعرضها ٚتيعا
 (.ِِٕ/ ُٓ) :إٖتاؼ ا١تهرة البن حجرينظر: 

يصلى إىل  ما رأيت رسوؿ اهلل  :ضباعة بنت ا١تقداد بن األسود عن أبيها قاؿيشَت إىل حديث  (.ٔ)
ركاه أبو  عود كال عمود كال شجرة إال جعلو على حاجبو األٯتن أك األيسر كال يصمد لو صمدا.

ينظر:  . كاٟتديث ضعيف...باب إذا صلى إىل سارية , الصبلة, (ِٔٓ/ ُ)و: سننداككد ُب 
  .(ُٗٓ/ ُ) :خبلصة األحكاـ

  ساقط من األصل , ك)ـ( , كا١تثبت من )ظ(,ك)ح( . ((لكن))(. قولو ٕ)
 إف فيو ثبلثة ٣تاىيل : فضباعةف. كعلة ُب متنو أما اليت ُب إسناده: علة ُب إسناده ف :افيو علت (.ٖ)

من الشيوخ الذين مل يثبت ٣تهولة اٟتاؿ. ككذلك ا١تهلب بن حجر ٣تهوؿ اٟتاؿ . كالوليد بن كامل 
 .عدالتهم كليس لو من الركاية كثَت شيء يستدؿ بو على حالو

كأما اليت ُب متنو فهي أف أبا علي بن السكن ركاه ُب " سننو " ىكذا : حدثنا سعيد بن عبد العزيز 
جر اٟتل ي حدثنا أبو تقي ىشاـ بن عبد ا١تلك حدثنا بقية عن الوليد بن كامل حدثنا ا١تهلب ابن ح

: "إذا صلى  البهراين عن ضبيعة بنت ا١تقداـ بن معدم كرب عن أبيها قاؿ : قاؿ رسوؿ اهلل 
ليجعلو على حاجبو األيسر " أحدكم إىل عمود . أك سارية . أك شيء . فبل ٬تعلو نصب عينيو ك 

 (ْٖ/ ِ. نصب الراية )انتهى
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ستًت بشيء ٦تا ذكر بشرطو ا فٍ امتثل ندب الصبلة إىل سًتة بأى  (ل  ص  م   ل   ب  د  ن   ل  ب   از  ج  و  )
نػيو  فأقل,  (ع  ر  ذ  أ   ة  ث  ال  ث  )قرب   :أم (ان  د  )كمنو أف يكوف قد  ,ا١تذكور  الثبلثة كابتدأ كىالد 

 و  أ  ), (2)(1)ع خبلفان ١تا تو٫تو عبارتو كأصلومرتفع ثلثي ذرا  (ص  اخ  ش  )سًتة  (ن  م  )يكوناف 
  .و با١تركر كما يأٌب؛ إلٙتالسًتةبينو كبُت تلك  (ر  ام   ع  ف  د  )بالًتتيب السابق  (ط  خ   و  , أ  ل  ص  م  

, ككما كاٞتاىل ا١تعذكر, فبل ٬توز دفعهم على األكجو]/بَُٔ[, كاجملنوف فخرج الص ي
نظران  (5)بو (4)]عربكا[, كإ٪تا (3)ك يسن لغَته كما ْتثو اإلسنوميسن ذلك للمصلي كذل

 ٮتلوكإف كاف للغالب ال  , فعبارة أصلو أحسن؛ ألنولكاف أكىل (6)فلو حذفو كأصلو ,للغالب
صنيعو أنو ال يعتمد  , كقد يعتذر عنو بأف ظاىر(7)سيما مع كونو ٤تذكفان ُب أصلو ,اـعن إيه

 .ْتث اإلسنوم
 كقضيتو ,(8)بذلك من أمره  ؛ ١تا صح  , كإف أدل إىل قتلودريج كالصائلكيدفع بالت 

 ,بر, كالتدع, ككاف الصارؼ عنو شدة منافاتو ١تقصود الصبلة من ا٠تشو الدفع (9)]كجوب[
 .ظر لقدرتو على إزالة حرمة ا١تركركمن ٍب مل ين

 

                                                 

  .((عبارة أصلو))ُب )ظ(,ك)ـ( (( عبارتو كأصلو))(. قولو ُ)
 (.ُٕٔ)ص/ اٟتاكم الصغَت: .(ِ)
 (ْٕٔ)ص:  كاُب احملتاج (. ينظر:ّ)
  كا١تثبت من بقية النسخ .(( اغًتكا))ُب األصل (( عربكا))(. قولو ْ)
  أم با١تصلي.(. ٓ)
 (.ُٕٔ)ص/ اٟتاكم الصغَتأم: لو حذؼ كلمة ))١تصل(( كما حذفها صاحب  (.ٔ)
 (ُٕٔ)ص/ غَت:اٟتاكم الص كعبارة أصلو ))كندب دفع ا١تار(( (.ٕ)
إذا صلى أحدكم إىل شيء يسًته من : " يشَت إىل حديث أيب سعيد قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل(. ٖ)

". ركاه البخارم ُب الناس فأراد أحد أف ٬تتاز بُت يديو فليدفعو فإف أىب فليقاتلو فإ٪تا ىو شيطاف
 .باب الصبلة إىل السرير( الصبلة, َٗٓ) (ُٗٓ/ ُ)صحيحو: 

  كا١تثبت من بقية النسخ.(( كخوؼ)) ُب األصل(( كجوب))(. قولو ٗ)
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 (1)ألنو ال صارؼ ُب حقو لوجوب األمر با١تعركؼ[ ؛كقضية كجوب الدفع على غَت ا١تصلى]
أف إشارهتما  (3):, كقوؿ الشارحالصبلة إىل السًتة ا١تذكورة سنة التنبيو على أف (2)كفاتو كأصلو

, يرد إذ ال تفاضل بُت أفراد ا١تباح ؛(4)ا السنيةالشاخص على ما بعده يعلم منه يلضتفإىل 
, على أنو ال فيو على ما ذكره تنبيو, كحرمة ا١تركر فبل ف ذلك إ٪تا ىو ترتيب ٞتواز الدفعبأ

  .مفاضلة ىنا كما ال ٮتفى
 بُت ا١تصلي صبلة صحيحة ُب اعتقاد ا١تصلي فيما يظهر فرضان كانت (ه  ور  ر  م   م  ر  ح  و  )  
آدمي أك , بالسًتة ا١تطلوبة كدابة استًتإذ حُت أم  (ذ  ئ  ين  ح  ) (5)/, كالقبلة, أك نفبلن ]/إَُٔ[

, أك اآلدمي , كإال كأف كانت الدابة نفوران ل لو بسببهما انشغاؿ يناُب خشوعومل ٭تص
؛ , مل يعتد بتلك السًتة على األكجو, أك امرأة يشتغل قلبو هبامستقببلن لو بوجهو, أك بتحدث

, (6)ؽان ما لو صلى بصَت إىل شاخص مزك  , كمثلو فيما يظهر أيضحينئذ يهالكراىة الصبلة إل
, عتد هبا, ك٭تـر ا١تركر فيما ذكرأف السًتة لو كانت مغصوبة مل ي (7)/كىلكعلم من ذلك باألى 

 :؛ ١تا صح من قولو (8)((الركضة))بو ُب سبيبلن غَته كما صو   كلو لضركرة بأف مل ٬تد ا١تار
بُت يدم ا١تصلي ماذا عليو من اإلٍب لكاف أف يقف أربعُت خريفان خَتان لو من لو يعلم ا١تار »

, كإ٪تا ٭تـر ا١تركر مع تتار ا١تعلـو من األخبار السابقةكىو مقيد باالس (9)«أف ٯتر بُت يديو
, أك اختل شرط ٦تا ثبلثة أذرع, أك كانت كمل يدف منها إف مل تكن سًتة ال السًتة السابقة

                                                 

  زيادة من بقية النسخ.(( كقضية ػػػػػػ إىل ػػػػػ با١تعركؼ))(. من قولو ُ)
 (ُٕٔ)ص/ (. اٟتاكم الصغَت:ِ)
 (/إُِٔ/ؿ٥ُتطوط شرح اإلرشاد للجوجرم: )ينظر: (.ّ)
 .((السنة))ُب )ظ( (( السنية))(. قولو ْ)
 /أ من )ظ(.ُُِية لوح قولو ))القبلة(( هنا(.  ٓ)
كل منقش كمزين: مزكؽ. القاموس احمليط ك التزكيق: للتزيُت كالتحسُت, , ك (. الزكؽ, بالضمٔ)

 .(ِٖٗ)ص:
 /أ من )ـ(.ُُٗقولو ))باألىكىل(( هناية لوح (.  ٕ)
 (. ِٓٗ/ ُ: )ركضة الطالبُت(. ٖ)
  .ار بُت يدم ا١تصليباب إٍب ا١تالصبلة,  (َُٓ) (َِٓ/ ُ)و: صحيحركاه البخارم ُب  (. ٗ)
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, كانتقاالتو, ُب حركاتو (1)[و]فيمن السًتة أف يظهر لصبلتو حرًن يضطرب  ؛ ألف القصدمر
 دى عي بػى , ككذا إذا و ا١تهدر ٟترمة نفسويستًت فه]/بَُٕ[فإذا مل  ,, كال يشغلوٛتو غَتهكال يز 

 (ل  ), ك, فبل ٭تًـت ألجلها؛ ألهنا حينئذ ال تعد منسوبة إليو عرفان عنها أكثر من ثبلثة أذرع
, , أك درب ضيق, أك باب مسجد(2), أك بشارعالطريق قف بقارعةي كأف ك إف قصر ا١تصل

ركر الناس فيو ُب كقت تلك الصبلة, كلو ُب ا١تسجد  كاحملل الذم يغلب م  ,أك ٨توىا
 :أم (و  ل  ب   ق   ة  ج  ر  ف  ل  )مامو فاحتيج للمركر بُت يديو أ, ككأف ترؾ فرجة ُب صف كا١تطاؼ

]بل كال يكره عند ,يها فبل ٭تـر ا١تركر ُب ٚتيع ذلكفألجل تلك الفرجة اليت أمامو للصبلة 
ككىم من ظن أف  ,تعددت الصفوؼ ُب ا١تسألة األخَتة, كإف كال ٬توز الدفع (3)التقصَت[

ا١تركر  نعم ,, كذلك لتقصَت ا١تصليدىا بصفُتتية ُب اٞتمعة فقي  ىذه ىي مسألة التخطي اآل
)((التحقيق)), كُب (4)((ركضةلا))خبلؼ األكىل كما ُب  ُتاألكليُب الصورتُت 

5
 مكركه, ه, كغَت (

)((الكفاية))]ٓتبلفو عند التقصَت فإنو ال كراىة فيو كما ُب 
6

, كقيل ٭تـر (7)أخذان من كبلمهم[ (
شرط  ءجواز الدفع عند انتفا ءانتفا ((بل ندب ّتاز)), كأفهم تعبَته ُب حرًن ا١تصلي مطلقان 

الندب  ءانتفاكغَته على الندب فإنو يوىم   (8), ٓتبلؼ اقتصار أصلوندبو, كىو كذلك
 كأال  , (9)ر  فشرطو أف يكوف بالتدريج كما مى  ]/أَُٖ[, كحيث جاز الدفع باٞتواز الصادؽ

)قالو البغوم , كإال بطلت صبلتويزيد فيو على مرتُت إال متفرقان 
10

لو أزيلت سًتتو حـر , ك (

                                                 

  (. قولو )) فيو((  ساقط من األصل , كا١تثبت من بقية النسخ .ُ)
  ُب )ظ( ))الشارع((.  ))(. قولو )) بشارعِ)
  (. قولو ))بل كال يكره عند التقصَت(( زيادة من بقية النسخ .ّ)
 (.ِٓٗ/ ُ: )ركضة الطالبُت(.ْ)
 (. ُْٗينظر: التحقيق )ص:(. ٓ)
  .(ْْٓ/ ّ) :يو ُب شرح التنبيو(.كفاية النبٔ)
  (. من قولو ))ٓتبلفو ػػػػػػػػ إىل ػػػػػػػػ كبلمهم(( زيادة من بقية النسخ  .ٕ)
 (ُٕٔ: ) ص/(. اٟتاكم الصغَتٖ)
 (.َْٖ)ينظر: الصفحة  (. ٗ)
  .(ُّٔ/ ِ) :التهذيب ُب فقو اإلماـ الشافعي ينظر: (. َُ)
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سو أف من استًت بسًتة يراىا , كقياَتإذ ال تقص ؛ن علم هبا كما ْتثو األذرعيا١تركر على م
, بل إف مل يعلم مذىب ا١تصلي ككذا ,(3)لذلك (2)/ا١تركر (1)حـر ا١تارً  راىا مقلدي كال ي مقلده,

)ْتث الزركشي
4

الدفع  (7)لو (6), كمل ٯتكنو ا٠تط جازأنو لو مل ٬تد سًتة (5)]أخذان من ذلك[ (
  !فيو نظر (8)لكنو ,انتهى .؛ لعدـ تقصَتهقطعان 

ها غَته لو ببل إذنو مل , كيظهر أنو لو صلى ببل سًتة فوضعرجح خبلفو ٍب رأيت األذرعي
 ر  لو مل ٭تصل تقصَت بًتؾ الفرجة كأف جي , ك خبلفان ١تا ْتثو ابن األستاذ ,َتهلتقص ؛(9)يعتد هبا
إمامو كتنبيو   (ر  م  أ  )ُب صبلتو  (و  اب  ن   ن  إ  و  )من الصف مل ٬تز ا٠ترؽ إليها على األكجو  شخصه 

الرجل ندبان بقصد  (ح  ب  س  ), كإنذار ٨تو أعمى أف يقع ُب ٤تذكر على السهو, كإذنو لداخل
ا١ترأة, كا٠تنثى  (ت  ق  ف  ص  و  ) ,, كإال بطلت صبلتو كما علم ٦تا مرالذكر كحده, أك مع التنبيو

١تا ؛ , كاليسرل(10)سواء ]اليمٌت[ ,ببطن كف على ظهر أخرل, كاألكىل أف يكوف ندبان أيضان 
فإنو إذا سبح التفت  ,من نابو شيء ُب صبلتو فليسبح»: ]/بَُٖ[ صح من قولو 

 .فلو صفق كسبحت فخبلؼ السنة ,(11)«كإ٪تا التصفيق للنساء ,إليو

                                                 

(ُ.)) (( ُب )ح( ))٭تـر   (. قولو ))حـر
 /ب من )ـ(.ُُٗقولو ))ا١تركر(( هناية لوح  (.ِ)
  (. قولو ))لذلك(( ساقط من )ح( .ّ)
 (. ُِٕخادـ الرافعي كالركضة )ص/ (. ينظر:ْ)
  (. قولو ))أخذا من ذلك(( زيادة من بقية النسخ .ٓ)
  (. قولو ))جاز(( ُب )ح( ))فإف((.ٔ)
  (. قولو ))لو(( ساقط من )ظ( .ٕ)
  قية النسخ ))لكن((.(. قولو ))لكنو(( ُب بٖ)
 (. قولو ))هبا(( ساقط من)ظ(.ٗ)
  (. قولو ))اليمٌت(( ُب األصل ))اليمُت(( كا١تثبت من بقية النسخ .َُ)
( باب ما يكره للمصلي كما ال يكره. كقاؿ َِِٔ) (ّٓ/ ٔ)و: صحيحركاه ابن حباف ُب  (. ُُ)

 .(ّٓ/ ٔ) :األرناؤكط صحيح ابن حباف بتحقيق .: إسناده صحيح على شرطهمااألرنؤكط فيو
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, كالنتفاء كجهرىا بالقراءة حينئذ   (2)]األجانب[أهنا تسبح إذا خلت عن  (1)نعم ْتث ٚتع 
 نظر, كال كثريال عدـ البطبلف بالتصفيق أرط كش ,ألجلوالفتنة اليت أمرت بالتصفيق خوؼ 
كغَت٫تا أنو بقصد اإلعبلـ ال , (4), كقضية كبلـ الشيخُتار السابقمندكبان كدفع ا١ت (3)/لكونو

ب ١تندكب كتنبيو اإلماـ على , ٍب التنبيو فيما ذكر مندك يضر, كلو بضرب راحتُت
ذاره أعمى إف تعُت, كإف كثر كاجب لواجب كإن, ك مباح ١تباح كإذنو لداخل (5)ك[],سهوه

بغَت التسبيح يبطل الصبلة, كإف  (6)]الكبلـ[, أك من الفعل, لكن الكثَت بالقوؿ, أك الفعل
ما التسبيح للرجل, كالتصفيق أفسو, ك , كا١تنقسم ىو التنبيو نر  كجب لعركض كجوبو كما مى 

, كمباحاف ١تباح ؛ لقربوإهنما مندكباف (7)قساـ فقوؿ النوكم, كىو السنة ُب كل من األللمرأة
 .زفيو ٕتوٌ 

كلو ببل  ل  قى  فٍ كإً  (8)]كباطن أذنو خبلفان ١تن نظر فيو[ ,كصل ٞتوفو (ر  ط  ف  م     ل)تبطل  (و  )  
ألف كصولو مشعر  كذلك ,فعل يبطلها كثَته كما مر إذ ىو كحده ؛أك مضغ ,فمحركة 

سهوان, أك جهل  (ر  ث   ك  )كوؿ مأ :أم( ل  ك  أ  )مفطر ٨تو ] /أَُٗ[بغَت  (و  )باإلعراض عنها 
؛ ألف الصبلة (10)بو عند النوكم (9)يفطر, كإ٪تا ٖترٯتو فيها؛ لقرب عهد, كلو ببل حركة فم

                                                 

تقدـ أف ا١ترأة ٕتهر إذا خلت عن الرجاؿ األجانب, (: "ُُٖ/ ُ) ا١تطالبأسٌت قاؿ ُب  (. ُ)
 "فاألكجو أهنا تسبح حينئذ

  (. قولو ))األجانب(( ُب األصل ))األحاديث(( كا١تثبت من بقية النسخ.ِ)
 /ب من )ظ(.ُُِقولو ))لكونو(( هناية لوح (.  ّ)
  .(ِٖ/ ْ) :اجملموع شرح ا١تهذب, ك (ْٗ/ ِ) :لعزيز شرح الوجيزاينظر:  (. ْ)
  (. قولو ))ك(( ساقط من األصل كا١تثبت من بقية النسخ .ٓ)
  (. قولو ))الكبلـ(( ُب األصل ))للكبلـ(( كا١تثبت من بقية النسخ .ٔ)
  .(ِٖ/ ْ) :اجملموع شرح ا١تهذبينظر: (. ٕ)
  .(ٗٓ/ ِ) :العزيز شرح الوجيزكينظر:  ػػػػػ فيو(( زيادة من بقية النسخ .(. من قولو )) كباطن ػػػػػػػ إىل ػػٖ)
  بقية النسخ. ُبقولو ))مل((  ىنا زيادة (.ٗ)
  .(َٗ/ ْ) :اجملموع شرح ا١تهذبينظر: (. َُ)
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ة يبعد كلتلبس ا١تصلي هبيئ ؛, كالصـو كفأفعاؿ منظومة, كالكثَت يقطع نظمها (1)/ذات
, أما القليل من الناسي  ,, كا١تغلوب(2)ر  مى , كاٞتاىل ا١تعذكر ٔتا معها النسياف ٓتبلؼ الصـو

اىر, ككأف نزلت , كعجز عن ٘تييزه ك٣تو كما ىو ظجرل ريقو بباقي طعاـ بُت أسنانو كأف
 (4), كأصلومن زيادتو (3)((كأكل كثَت)): , كقولوفبل تبطلها للعذر ,, كمل ٯتكنو إمساكهالو ٩تامة

عرفان ,  ا١تأكوؿ (8)]قلة[اد ا١تر  (7), كالظاىر ]أف[فلم ٭تتج لذكره (6)رفطِّ أنو م (5)يرل كالرافعي
 .(9)كال يتقيد بنحو السمسمة

لغَت ا١تتابعة, كإف مل يطمئن فيو؛  ( ي  ل  ع  ف   ن  ك  ر   ة  اد  ي  ز   د  م  ع  ت   ) بسبب  (10)تبطل أيضان ( و  ) 
, أك غَته نعم مل يفرقوا بُت قليلو, ككثَته, ككونو لتدارؾ ذكرهلتبلعبو بالصبلة حينئذ, كمن ٍب 

؛ ألنو ٦تا ٮتفى ٓتبلؼ الزيادة لغَته فإهنا  رًن الزيادة ألجل التدارؾ مطلقان هل ٖتينبغي عذره ّت
عرفان فيما  (ير  ص  ق   ود  ع  ق   )تعمد زيادة  (ل  )كجهل ٖترًن الكبلـ فيما مر كما ىو ظاىر 

]من  (ي  و  ه  ال   د  ع  ب   ) ]/بَُٗ[, كقد عهد ُب الصبلة غَت ركن كأف جلس يظهر
ك جلس من سجود التبلكة , أده قدر جلسة االسًتاحة, ٍب سجد, كقبل سجو (11)[اعتدالو

لوسو قدر جلسة اإلماـ ُب غَت ٤تل ج , أك جلس ا١تسبوؽ بعد تسليميتلبلسًتاحة
, غَت ركن, ٓتبلؼ ٨تو ركوع ,ألف ىذه اٞتلسة معهودة ُب الصبلة؛ االسًتاحة فبل يضر

                                                 

 /أ من )ـ(.ُِٗقولو ))ذات(( هناية لوح (.  ُ)
  (. قولو ))ٔتا مر(( ساقط من)ظ( .ِ)
 (.ٕٗينظر: اإلرشاد )ص:(. ّ)
 (ُٖٔ)ص/ (. اٟتاكم الصغَت:ْ)
 .(ٗٓ/ ِ) :العزيز شرح الوجيزينظر: (.ٓ)
  (. قولو ))مفطِّر(( ُب )ـ( ))مطفر((.ٔ)
  (. قولو ))أف(( ُب األصل ))أنو(( كا١تثبت من بقية النسخ.ٕ)
  ساقط من )ـ( , كُب األصل ))كثرة(( كا١تثبت من )ظ(,ك)ح(. (. قولو ))قلة((ٖ)
 (.َِْ/ ُ) :ٚتهرة اللغة .جبلفاٞتلالسمسم:  (.ٗ)
  (. قولو ))أيضان(( ساقط من )ح(.َُ)
  زيادة من بقية النسخ. من اعتدالو(((. قولو ))ُُ)
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٨تو حية مل يضر بل يندب كما  لنعم لو انتهى إليو لقت ,فكاف تأثَته ُب تغيَت نظمها أشد
 .ة ُب نسخة أخذان من كبلـ األذرعي, كصورة ا١تسبوؽ مذكور (1)مر
, كمل صلى الظهر ٜتسان, كسجد للسهو» ؛ ألنو , كقوعها سهوان يادةكخرج بتعمد الز  

, كبالفعل القويل  , كا١تسبحة ُب غَت ٤تلوع اليدين, كبالركن السنة كرف(2)ركاة الشيخاف «يعدىا
بعد )) :, كقولو فيوخل بقيده الذم ذكرتوإ ((ال قعود)) :لو, كبقو نظمها إذ ال تغَت ؛ٖتةكالفا
هد كاٞتلوس قبل الركوع فإنو مبطل, كإف مل يقم, د جلسة مل تعتعم (3)من زيادتو ((ا٢توم

, وس القصَت ُب غَت موضعو غَت مبطلتعمد اٞتل إف   (5)((اٟتاكم)), كتبعو (4)كإطبلؽ الرافعي
, أك يؤكؿ بأنو غَت مستقل باإلبطاؿ, بل ا١تبطل ىو مع ا٢توم, ىذا (6)]غَت[ى ٭تمل عل

, كما لو رفع من (7), أك سجد قبل إمامو ٍب عاد إليوركع] /أَُُ[كبقويل لغَت ا١تتابعة ما لو 
  .؛ لتأكد ا١تتابعةبل تبطل صبلتو بذلكفقتدل ٔتن مل يركع ٍب ركع معو اركوعو ف

١تا يأٌب ُب  ؛, كإف جلس إمامو لبلسًتاحة(9)/امة للتشهد األكؿإمتبطل بتخلفو عن  (8)[و  ]
ترؾ إمامو القنوت فلو أف من , كما يأٌب من ؽ بُت ىذافر  يك  (10)((احيث قعد)) :شرح قولو

                                                 

 (.َْْ) ينظر صفحة(. ُ)
باب إذا  ,كتاب فضل الصبلة ُب مسجد مكة كا١تدينة  (ُِِٔ) (ٖٔ/ ِ) :صحيح البخارم (.ِ)

باب السهو ُب  ,ساجد كمواضع الصبلةكتاب ا١ت (ِٕٓ( )َُْ/ ُ) :صحيح مسلمك  .صلى ٜتسا
 .الصبلة كالسجود لو

 (.ٕٗ(, كاإلرشاد )ص:ُٖٔينظر: اٟتاكم الصغَت )ص:(. ّ)
  .(ُٓ/ ِ) :العزيز شرح الوجيزينظر: (. ْ)
  (.ُٖٔاٟتاكم الصغَت للقزكيٍت  )ص: (.ٓ)
  ثبت من بقية النسخ .ا١ت(. قولو ))غَت(( ساقط من األصل, ك ٔ)
  و(( ساقط من)ظ( .(. قولو ))إليٕ)
ك)ح( , كىو ما ُب  (. قولو ))ك(( طمس ُب )ظ( كُب األصل ))ال(( كا١تثبت من نسخة )ـ(,ٖ)

  ( .ِِٗ/ُ( ككذلك ُب فتح اٞتواد )ٕٗ)ص/ اإلرشاد
 /ب من )ـ(.ُِٗقولو ))األكؿ(( هناية لوح (.  ٗ)
 سيأٌب ُب فصل صبلة اٞتماعة(. َُ)
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إذا ُب فرض معتد بو من اإلماـ ف استويا بأهنما ٍبى  التخلف ليقنت إذا ٟتقو ُب السجدة األكىل 
, كىنا جلوس اإلماـ لغَت التشهد ال اعتداد بو فإنو ُب غَت ٤تلو ران أدامو ا١تأمـو مل يكن مقص

 :أم (2)/(ل  ف  ن   ل  )قطع الركن الفعليب :أم (و  ع  ط  ق  ب  ) ك ,(1)فكانت إدامة ا١تأمـو لو تقصَتان 
 (ل  ه  ج  )مع  (و  أ  )سهو عنو   (3)]مع[:أم (و  ه  س  ب  )عن التشهد األكؿ  (م  ائ  ق  ك  )ألجلو 

حينئذ مع العلم  (4)عودكؿ بعد أف استول قائمان فتعمد الاأل (د  ه  ش  لت  ل   اد  ع  )ٔتشركعيتو 
: ؛ لقولو لبسو بركن فعلي حراـ مبطل للصبلة, كىو التشهد األكؿ بعد تلللنفبالتحرًن 

, كلو شاىد (5)ركاه أبو داكد «, كيسجد سجدٌب السهوقائمان فبل ٬تلسكإف استول »
 ل  )أـ مأمومان عاد غَت متابع إلمامو ] ب /َُُ  [امان سواء أكاف منفردان أـ إم ,(6)حيحص
كتقييد  ,إمامو ُب اٞتلوس بأف قاـ ساىيان, أك عامدان, أك جلس إمامو (7)ا١تأمـو (ع  اب  ت   ن  إ  

افًتقا ُب , كإف , فإهنما ىنا سواءفيو نظر (9)]أخذا من صنيع ا١تنت[ بالسهو (ٖ)اإلسعاد

                                                 

))بأف   :ػػػػػ إىل ػػػػػ تقصَتان(( اختلف نسق الكبلـ ففي بقية النسخ قاؿ (. من قولو ))بأهنما ٍبى  استوياُ)
ٍبى  مل ٭تدث قياما ٥تالفا لقياـ اإلماـ ُب اٟتكم , كال ُب الصورة كىنا احدث جلوسا ٮتالف 
جلوسو حكما إذ ىو للتشهد األكؿ ال يبطل تطويلو ٓتبلفو لبلسًتاحة ككاف ىذا أفحش(( كما ُب 

  (.ِِٗ/ُا ُب فتح اٞتواد)األصل قريب  ٦ت
 /أ من )ظ(.ُُّقولو ))لنفل(( هناية لوح (.  ِ)
  (. قولو ))مع (( ساقط من األصل كا١تثبت من بقية النسخ .ّ)
  (. قولو ))العود(( ُب )ـ( ك)ح( ))القعود((.ْ)
 كصححو األلباين .باب من نسي أف يتشهد كىو جالس (َُّٔ) (ِِٕ/ ُ) :سنن أيب داكد (.ٓ)

  .(ُٓٗ/ ْ) :حيح أيب داكدصُب 
      :( كأخرجو الطحاكم ُب "شرح معاين اآلثارِٗٔ/ ِ) :داككد سنن أيبقاؿ األرنؤكط ُب  (.ٔ)

  من طريق إبراىيم بن طهماف, عن ا١تغَتة بن شبيل, بو. كإسناده صحيح. (َْْ/ ُ)
(( ساقط من )ظ(.ٕ)   (. قولو ))ا١تأمـو
  (.ٖٔٗاالسعاد )ص:  (.ٖ)
  ))أخذا من صنيع ا١تنت(( زيادة من بقية النسخ .(. قولو ٗ)
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من االنتقاؿ  (1)ألف لو قصدا[ ؛العامد], كٗتيَت د لوكجوب العود على الساىي؛ ألنو ال قص
ود على من ركع قبل اإلماـ , كإ٪تا مل ٬تب العلفرض آخر كىو القياـ ةمن فرض كىو ا١تتابع

 تذكر اإلماـ قبل , كا١تأمـو ٚتيعان ٍبأك هنض اإلماـ ,مطلقان؛ ألف ا١تخالفة ىنا أفحش
 (2)(ي  س  ن   و  أ  ), عامدان ٍب عاد ا١تأمـو إليو ا١تأمـو ناسيان, أك انتصب, كقد االنتصاب فعاد

؛ ألنو ُب , فبل بطبلف ُب ىذه الصور الثبلثٖترٯتو (ل  ه  ج   و  أ  )العائد حُت عاد ٖترًن العود 
ىو ا١تتابعة, كُب األخَتتُت معذكر بسهوه, أك ك  ,األكىل مل يقطع الفرض إال لغرض آكد

, ا ٮتفى على أكثر العواـألف ىذا ٦ت؛ كاف ٥تالطان للعلماء كما ىو ظاىر, كإف  جهلو
سخة عن ذكر , كاستغٌت بو ُب ن, كما ذكره فيو فقو كاضح(4)من زيادتو ((أك جهل)) :(3)كقولو

كإذا عاد  (6)]كخرج بقائمان ما لو ذكر قبل انتصاب فيعود لو ندبان[ ,(5)النسياف الذم ُب أصلو
 ]/أُُُ[صار  (7)/؛ ألف احملل قدإرشادهكجوبان عند تذكره, ك  (م  ق  ي   ل  ف   ), أك جاىبلن ساىيان 

 بالقياـ ٤تبلن لو ال للتشهد.
 ,, أك انتصب اإلماـ كحدهنا  ٍب تذكر اإلماـ قبل االنتصاب, ما لو انتصبا معان كخرج بقول

؛ يقـو ُب الثانية فأ, ك أمـو أف يستمر قائمان ُب األكىلفإف اإلماـ إذا عاد فيهما يلـز ا١ت
٥تطئ بالعود فبل يوافقو األكىل فإمامو إما  ما ُبأك , بانتصاب اإلماـ القياـ عليو فيهالوجوب 
 (اد  ع  )ترؾ التشهد األكؿ قصدان ٍب  (8)(د  ام  ع  )٨تو  (و  , ), أك عامد فصبلتو باطلةُب ا٠تطأ

                                                 

(. قولو ))العمد ؛ ألف لو قصدا(( ُب األصل ))العامة ؛ ألف ال قصد لو(( كا١تثبت من بقية النسخ, ُ)
  (.َِّ/ُكىو ما ُب فتح اٞتواد )

(  َِّ/ُ(, كفتح اٞتواد )َُٔ/ُ(, كإخبلص الناكم)ُٕٗب اإلرشاد)ص/ ((أك نسي(. قولو ))ِ)
 .سها(( ))أك

 قوؿ ))أكال((. بقية النسخ ُبزيادة ىنا (.ّ)
 (.ٕٗ(, كاإلرشاد )ص:ُٖٔينظر: اٟتاكم الصغَت )ص:(. ْ)
 (.ُٖٔ)ص/ (. اٟتاكم الصغَت:ٓ)
 (. من قولو ))كخرج ػػػػػػػ إىل ػػػػػػ ندبان(( زيادة من بقية النسخ. ٔ)
 /أ من )ـ(.ُّٗقولو ))قد(( هناية لوح (.  ٕ)
  و عامد(( ُب بقية الن سىخ ))ككعامد((.(. قولو ))ك٨تٖ)



 

 

 
 

 417 فصل يف مبطالت الصالة                                                                                    اإلمداد شرح اإلرشاد البن حجر اهليتمي

ما  ٓتبلؼ ,؛ لقطعو نظم الصبلةفعوده حينئذ مبطل أيضان  (ب  ر  ق   أ   (1)ام  ي  ق   ىل  إ   و  ى  و  ), إليو
, لكن بشرط أف إليهما على السواء (2)]نسبتو[, أك كانت و إىل القعود أقربإذا عاد كى

 أما لو زاد ىذا النهوض عمدان ال ١تعٌت فإف ,لو العود ٍب يبدك ,يقصد بالنهوض ترؾ التشهد
, كمنو أف من فيو ر  لقنوت كالتشهد ُب ٚتيع ما مى , كا(3)((اجملموع))صبلتو تبطل بذلك كما ُب 

٬توز لغَته العود قبل , كإ٪تا مأمـو عاد إليو ندبان, أك مأموما عاد إليو كجوبان  إف كاف غَتنسيو 
كضعها بطلت صبلتو فإف عاد بعد  ,, كإف كضع غَتىا خبلفان جمللي كمن تبعوكضع اٞتبهة

 , كإال فبل.كعلم إف تعمد
بغَت  (دا  م  ع  )السجدتُت  (4), أك جلوس بُت(ال  د  ت  اع   ة  ال  ط  إ  )  ]/بُُُ[ تبطل بسبب (و  ) 

, كإطالة الركن كبلن منهما ركن قصَت على ا١تذىب  ؛ ألفمشركع فيو من ذكر, أك سكوت
, كتسبيح مشركع فيو كقنوت ُب ٤تلو (ر  ك  ذ  ب  )٫تا إطالة أحد (ل  )القصَت ٮتل بنظم الصبلة 

, عن األصحاب (5), كمقدار التطويل ا١تبطل كما نقلو ا٠توارزميآلتيةُب صبلة التسبيح ا
وس بُت السجدتُت  , كاٞتلؿ عليو أف يلحق االعتداؿ بالقياـقد يد (6)ـ الشيخُتككبل

] أم ,كأقل التشهد ,اجب, كىو الفاٖتةقراءة الو  :(7), كمراده كما قالو ٚتعباٞتلوس للتشهد
, ك٭تتمل أف يعترب أقل زمن يسع راءة ا١تعتدلةبعد مضي ا١تشركع كالقنوت ُب ٤تلو بالق

  .(9)ا١تندكب كما زعمو بعضهم ال قراءتو مع (ٖ)ذلك[

                                                 

  (. قولو ))قياـ(( ُب )ظ(, ك)ح( ))القياـ((.ُ)
 (. قولو ))نسبتو(( ُب األصل ))بسببو(( كا١تثبت من بقية النسخ. ِ)
 (. ُّٓ/ ْ(.اجملموع شرح ا١تهذب: )ّ)
  (. قولو ))بُت(( ُب )ح( ))من((.ْ)
  .(َُٖحل غاية االختصار )ص: كفاية األخيار ُب ينظر النقل عنو ُب  (. ٓ)
   .(ُِٔ/ ْ) :اجملموع شرح ا١تهذب, ك (ُْٕ/ ِ) :العزيز شرح الوجيزينظر: (. ٔ)
  .(ُٖٖ/ ُ) :ا١تطالبأسٌت ينظر: (. ٕ)
  (.من قولو ))أم بعد مضي ػػػػػػػػ إىل ػػػػػػػ يسع ذلك(( زيادة من بقية النسخ.ٖ)
  .(ُٖٖ/ ُ) :ا١تطالبأسٌت ينظر: (. ٗ)
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من  (2)كاختار النوكم ,(1)/ىنالعرؼ إتباع العرؼ يرد بأف ىذا بياف لكقوؿ الزركشي القياس 
, كانتصر لو ٚتع كجعلوه ىو ا١تذىب ,واز تطويل االعتداؿ بذكر ال سكوتحيث الدليل ج

شهد لو حديث , كي(4)/ىنا أف اٞتلوس بُت السجدتُت ركن طويل (3)((التحقيق)) كصحح ُب
اٞتلوس  , كبالثاين فحذؼ من أصلوا١تصنف اغًت باألكؿ فأطلق الذكر ف, ككأ(5)ُب مسلم

من  ((بذكرعمدان ال )) :, كقولوفعبارتو أحسن (7), كا١تعتمد ما ُب أصلو(6)بُت السجدتُت
 .ا تطويلهما سهوان فبل تبطلم  أى  (8)زيادتو

: ُب أنو نول, أك أًب النية, أك أتى ببعض أم] /أُُِ[ (ي ة  ي ن  ف   ك  ش  ب  )تبطل  (و  )   
زمن  (ال  ط  ), أك عصران إف أك ىل نول ظهران  !, أك الأجزائها الواجبة, أك بعض شركطها

بأف قارنو  (ن  ك  ر  )معو قبل ا٧تبلئو  :أم (و  ب   م  ت   و  أ  ) (9)]كإف مل يتم معو ركن[ الشك عرفان 
ضح ُب أك  (َُ), كعبارة أصلوعن ذلك قصور رتو, كإف كاف ُب عباإىل ٘تاموالشك من ابتدائو 

, كندرة ؛ النقطاع نظم الصبلة بذلككالقويل كالفاٖتة راد فهي أحسن, كمشل الركن الفعليا١ت
, كإف كاف جاىبلن التوقف إىل التذكر ُب الثانية ؛ كلتقصَته بًتؾ(11)مثل ذلك ُب األكؿ

                                                 

 /ب من )ظ(.ُُّقولو ))ىنا(( هناية لوح  (. ُ)
  .(ِٗٗ/ ُ) :ركضة الطالبُت (.ِ)
 (ِْٔالتحقيق )ص/(. ّ)
 /ب من )ـ(.ُّٗقولو ))طويل(( هناية لوح (.  ْ)
قاـ, حىت « ٝتع اهلل ١تن ٛتده», إذا قاؿ: ككاف رسوؿ اهلل " كفيو: أنس ديثلعلو يشَت ٟت (.ٓ)

         :مسلمصحيح  ".لسجدتُت حىت نقوؿ قد أكىمنقوؿ قد أكىم, ٍب يسجد كيقعد بُت ا
 .باب الطمئنينة ُب الصبلةالصبلة, ( ّْٕ( )ّْْ/ ُ)

 (.ُٖٔ)ص: اٟتاكم الصغَت:(, ك ُُٔ/ُينظر: اخبلص الناكم )(. ٔ)
 (.ُٖٔكعبارة أصلو "كبتطويل االعتداؿ, كالقعود بُت السجدتُت" ينظر: اٟتاكم الصغَت )ص:(. ٕ)
 (.ٕٗ(, كاإلرشاد )ص:ُٖٔالصغَت )ص: ينظر: اٟتاكم(. ٖ)
  (. قولو ))كإف مل يتم معو ركن(( زيادة من بقية النسخ.ٗ)
 (.ُٖٔ)ص: (. اٟتاكم الصغَت:َُ)
  (. قولو ))األكؿ(( ُب بقية النسخ ))األكىل((.ُُ)
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ض الركن القويل على ا١تنصوص ككلو, لكن ع, كبناسيان, إذ ال حيلة ُب النسيافمن زاد ركنان 
, كقوؿ ابن (3)القاضي (2)بو رصو  ما قرأه فيو كما  عدٍ مل يي  (1), أكإف طاؿ زمن الشك

, كلو قيل بعض الفعلي كبعض القويل فيما يعتد ٔتا قرأه مع الشك ضعيف السبلـ(4)]عبد[
عليو بعضان منو ٓتبلؼ  إال أف يفرؽ بأف بعض القويل يسمى مع االقتصار (5)]يبعد[ذكر مل 

فلو حصل , للركوع كالسجود كليسا منهما (6)مقدمتافكا٢توم  بعض الفعل؛ ألف اال٨تناء
كأٟتق  ,(7)يظهربطل فيما تالركوع مل  [/بُُِ[كاستمر إىل ٘تاـ  الشك أثناء ا٢توم مثبلن 

, كىو متجو إف قرأ د األكؿ بقراءة الفاٖتة فيما ذكركالتشه ةقراءة السور  (8)البغوم ُب فتاكيو
  .عن األصحاب (10)((كاجملموع)) (9)كفيها ,كطاؿ , أك قدر بعضهامنهما قدرىا

كظن  سواء أكاف ُب فرض, :أم (11)]صبلتو[عليو صحت كلو ظن أنو ُب صبلة أخرل فأًب
إذ ليس ا١تراد بو ىنا مطلق  ؛, كىذا خارج بتعبَت ا١تصنف بالشكنفل, أك عكسو (12)أنو ُب

يا بُت الظن حيث سو   (14)كالقاضي  (13), كإف خالف فيو البغومذكر عن األصحابالًتدد ١تا 

                                                 

 (. قولو ))طاؿ زمن شك,ك(( ساقط من )ح(,كشطب عليو ُب)ظ(.ُ)
 (.ُب )ـ( ))صوبو( (. قولو ))صور بو((ِ)
  .(ِٖٕ/ ِ) :التعليقة للقاضي حسُت(.ّ)
 (. قولو ))عبد(( زيادة من بقية النسخ.ْ)
 . , كا١تثبت من بقية النسخ(. قولو ))يبعد(( ُب األصل ))يتعد((ٓ)
  .كا١تثبت من بقية النسخ (. قولو ))مقدمتاف(( ُب األصل ))معو مناف((ٔ)
  النسخ. ُب بقيةئمة(( ))ٍب رأيت اإلماـ نقلو عن قطع األىنا زيادة (. ٕ)
 (.ّٕ:  )ص:(. فتاكل البغومٖ)
 (. ْٕ:  )ص:فتاكل البغوم (ٗ)
  (.ُِٖ/ ّاجملموع شرح ا١تهذب: ) (.َُ)
  (. قولو ))صبلتو(( زيادة من بقية النسخ.ُُ)
  (. قولو ))ُب(( ساقط من )ظ(.ُِ)
  .(ُْٖ/ ِالتهذيب ُب فقو اإلماـ الشافعي ) (ُّ)
  .(ٕٖٓ/ ِ) التعليقة للقاضي حسُت (ُْ)



 

 

 
 

 420 فصل يف مبطالت الصالة                                                                                    اإلمداد شرح اإلرشاد البن حجر اهليتمي

ا ذكره ما لو تذكر قبل طوؿ الزمن, كإتيانو بركن , كخرج ٔتكالشك ُب البطبلف بشرطو السابق
  .فبل بطبلف؛ لكثرة عركض مثل ذلك

, كقضية (1)/؛ لتبلعبو(نفال  )بعينو من فركضها  (ض  ر  ف   ), أك اعتقاد (ن  ظ  ب  )تبطل  (و  )
 فا١تتجو أنو ُب ٨تو الفاٖتة ال تبطل إال إذا مل ,, كُب إطبلقو نظر(2)البطبلف ٔتجرد ىذا القصد

ٍب  ,, كُب ٨تو الركوع تبطل مطلقان (3)]شيءو[, أك ال بنية يتداركها قبل الركوع بنية الفرض
لو علم أف الفاٖتة, أك  :, حيث قاؿكؿ, كٮتالف الثاينذكر ما قد يوافق األرأيت القفاؿ 

ال بنية التطوع, كقع عن ٍب فرضان ففعلو, أك ]  /أُُّ[ , كقاؿ أفعلو تطوعان الركوع مثبلن فرض
, ا١تبطل (4)ٔتجرد الركوع بنية ذلك لقصده , فالذم ينبغي البطبلفالفرض. كما ذكره ضعيف

قصد التطوع بالفاٖتة  فكأ كقد شرع فيو, الركوعمعُت بالنفلية, كقصد تكرار  كىو قصد فرض
, كاعًتض ُب ر  , أك ال بقصد شيء كما مى فيعيدىا بقصد الفرضية ىاؤ إلغاوجب ت
إذ  ؛االقتداء ٔتن يرل سنية الطمأنينة, كليس ُب ٤تلوالتعليل بالتبلعب بصحة  (5)((ا١تهمات))

فيو على  (ٔ)؛ ألف ا١تداررل ذلكنفسو, كإ٪تا صح االقتداء ٔتن ي اإلنسافالكبلـ ُب اعتقاد 
, ال بأف يعتقد بو ما يعتقده, كإال مل يصح االقتداء ٔتخالف تيافاإل   .ٔتا يعتقده ا١تأمـو

 !.بغَت ذلك ٦تا فيو نظر (7)((اإلسعاد))كأجاب ُب 
كنفبلن, كمل , كمثلو ما إذا علم أف فيها فرضان  ,فرضان  (8)/بأف ظن نفبلن من أفعا٢تا (و  س  ك  ع   ل  )

؛ ألنو معُت النفلية, أك ظن أك اعتقد أف الكل فركض, كال قصد بفرض ٯتيز بينهما

                                                 

 /أ من )ـ(.ُْٗقولو ))لتبلعبو(( هناية لوح (.  ُ)
  (. قولو )) ىذا القصد(( ُب بقية النسخ ))ذلك((.ِ)
 (. قولو ))شيءو(( زيادة من بقية الٌنسخ.ّ)
  (. قولو ))لقصده(( ُب )ظ( ))لقصد((.ْ)
 (.ُِٗ/ّا١تهمات: )(. ٓ)
  (. قولو ))ا١تدار(( ُب )ظ( ))ا١تراد((.ٔ)
 (.ِٗٗاإلسعاد: )ص: (. ٕ)
 /أ من )ظ(.ُُْقولو ))أفعا٢تا(( هناية لوح (.  ٖ)
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نية اٞتملة ُب  ألفك  ؛باعتقاد الفرض, كذلك ال يؤثر أكثر من أنو أدل سنة (1)]فيو[ليس
اإلعادة ب  ]/بُُّ[, كأمره للمسيء ذلك (2) ألـز األعراب ينقل أنو , كمل االبتداء كافية

 .ةيض, ال لكونو مل يقصد الفر كالسجود كىو عدـ إحساف الركوع لعلمو فعلو للمبطل,
, (3)ما ْتثو اإلسنوم, كىو أنو ال فرؽ ُب العكس بُت العامل, كالعامي كظاىر كبلـ ا١تصنف

, كالفرض أف يقصد بكل من النفل (4), فغَته يشًتطلكن ا١تنقوؿ تقييد ذلك بالعامي
, أك ظن فرضية كل صبلة صحت صبلتو أف ال يقصد خبلفها, كلو اعتقدب :أم ,حقيقتو

, أك ُب صبلة بعينها مل كلو مفركضة كما ىو ظاىر ٦تا ذكر, كلو جهل فرضية الصبلة مطلقان 
اىر أنو ال يضر قصد الركن , كالظ, كمثلها ُب ٚتيع ما ذكر الوضوء ك٨توه(5)يصح منو الفرض
  ف كبلن منهما البد من اإلتياف بو.؛ ألبالشرط كعكسو

من  (6)/أضيق بابان  ا, كالفرؽ أهنكحج, ككضوء (اف  ك  ت  اع  , و  م  و  ص   ل  )صبلة  (ل  ط  ب  ت   و  )
, أك إىل ٢تا با٠تركج منها مطلقان  (ع  ط  ق   ة  ي  ن  ب  ), , فكاف تأثَتىا باختبلؿ النية أشداألربعة
, , كإف مل ٭تصلأم قطعها ْتصوؿ شيء (و  يق  ل  ع  ت   )بنية  (و  ), أك ال, مثلها أخرل (7)صبلة

, كالتعليق ـ ٓتبلؼ الثاين؛ ألف األكؿ قد يناُب اٞتز ا يظهرو ٤تاالن عاديان ال عقليان فيمكل
ل من جاىل معذكر أبط (8)قليل] /أ ُُْ[نعم إف كاف بكبلـ  ,باللفظ علم إبطالو ٦تا مر

                                                 

  (. قولو )) فيو(( ساقط من األصل كا١تثبت من بقية النسخ.ُ)
  ((.يباألعرا )) )ـ(ك)ح((. قولو ))األعراب(( ُب ِ)
 (.ُِٗ/ّا١تهمات: ) (. ينظر:ّ)
  (. قولو ))فغَته يشًتط(( ُب )ح( ))فغَته ال يشًتط((.ْ)
(. قولو ))فرضية الصبلة مطلقان,أك ُب صبلة بعينها مل يصح منو الفرض(( ُب بقية النسخ ))فرضية ٓ)

 مكتوبة مل تصح منو((. 
 /ب من )ـ(.ُْٗقولو ))بابا(( هناية لوح (.  ٔ)
  قولو ))صبلة(( مكرر ُب األصل. (.ٕ)

  قولو ))بكبلـ قليل(( ُب )ظ( )) بقليل كبلـ((. (.ٖ)
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ُب : (1)أم( يو  ف   د  د  ر  ت   و  ) ,من حيث كونو تعليقان ال كبلمان, فبل يعرؼ ذلك إال من ىنا
, كال مؤاخذة بالوسواس القهرم الذم أك االستمرار فيها؛ ألف ذلك يناُب اٞتـز بالنية ,قطعها

؛ ألف ُب ا١تؤاخذة بو من اٟترج ما ال طٌرؽ الفكر ببل اختيار ُب الصبلة كاإلٯتاف كغَت٫تاي
٢تا بأف نول ُب الركعة األكىل أف يفعل ُب الركعة الثانية  (ل  ط  ب  م  )( فعل ة  ي  ن  ب   ل  يطاؽ )
أف أتى فإذا شرع فيو ك ,ُب ا١تنوم (ع  ر  ش  ى ي  ت  ح  ) بل ,مبطبلن فبل تبطل ُب اٟتاؿ (2)]فعبلن[

بأنو ىنا قبل الشركع  (4)((جملموعا))ؽ ُب , كفر  (3)ٓتطوة من ثبلث نواىا بطلت, كىذا من زيادتو
كذكر  ,(6)َت عاـز, فإنو غعليو إ٪تا ىو فعل ا١تناُب, كمل يأت بو ٓتبلؼ األكؿ ـي كاحملر   ,(5)عاـز

لو نول  :(8)قوؿ القاضي أيب الطيب وافق ذلككي, ىذافرقان آخر لكنو يرجع إىل  (7)ابن الرفعة
بطل ُب اٟتاؿ خبلفان ١تن غلط تمل  (9)الثالثة, أك فعل ما يبطل الركعة الثانيةبعدما أحـر أف ي

ٓتبلؼ ما إذا  ,مدة مسحو ماال يسع الصبلة (10)بقي ]من[, كمن ٍب انعقدت صبلة من فيو
 [/بُُْ[ ؛ ألف ذلك يناُب اشًتاطهمالصبلة ُب الركعة الثانية مثبلن  عـز على قطع

                                                 

  ( ساقط من )ظ(.قولو ))أم( (.ُ)

  قولو ))فعبلن(( زيادة من بقية الٌنسخ. (.ِ)

(, كاإلرشاد ُٖٔ))ال بنية مبطل حىت يشرع(( ينظر: اٟتاكم الصغَت )ص: أم: قوؿ ا١تصنف(.ّ)
 (.ٕٗ)ص:

  .(ِّٖ/ ّ) :(.اجملموع شرح ا١تهذبْ)
(ٓ.) .)) (( ُب )ظ(,ك)ح( ))جاـز   قولو ))عاـز

((.قولو ))ٓتبلؼ األكؿ فإنو  (.ٔ) (( ُب بقية الٌنسخ ))ٓتبلؼ ٨تو القطع فإنو معها غَت جاـز   غَت عاـز

كالفرؽ: أف النية ١تا كاف سحبها على ٚتيع  :"(ّٔٗ/ ّكفاية النبيو ُب شرح التنبيو )قاؿ ُب  (. ٕ)
أفعاؿ الصبلة شرطان, فالعـز على قطعها ٮتل ٔتا يقع بعده؛ لفوات اٞتـز ُب اٟتاؿ, كالفعل ا١تناقض 

 ."قق قبل حصولو, كاهلل أعلمال يتح
 .(ّٔٗ/ ّ) :كفاية النبيو ُب شرح التنبيو ينظر النقل عنو ُب  (.ٖ)
  قولو ))أك الثالثة(( ساقط من )ظ(. (.ٗ)

  قولو ))من(( سقط من األصل كا١تثبت من بقية النسخ. (.َُ)
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ـ ُب اٟتاؿ ٓتبلؼ الفعل ا١تناقض, فإنو ز ؛ لفوات اٞتى ٚتيع أفعاؿ الصبلةالنية عل نسحابا
  ال يتحقق قبل حصولو.

ها, كلو نواه عند ـ على ا٠تركج من؛ لتضمنها العز أثنائهاُب  (را  ص  ق   يم  ق  م   ة  ني  ب  )تبطل  (و  )  
سبب ب (ل  ), ٢تا ُب صبلة ا١تسافر (1), كىذه ىنا أنسب من ذكر أصلواإلحراـ مل ينعقد

 :, كيؤخذ من قولو(ال  ح   و  ع  ف   د  )من ا١تصلي إذا  (ير  ص  ق  ت    ال  ب  )٢تا  (اف  ن  م  )عركض أمر 
إال ُب االستقباؿ,   (3)يتأتى[]ال  (2)/ىذا فأ -, أك صفة ثانيةكىو حاؿ من مناؼ- ((دفعو))

 (4)هكسًت  ,ا٠تبث, كُب طهارة ن جهة القبلة فا٨ترؼ إليها فوران كأف ا٨ترفت بو السفينة ع

ريح فنحاه  (6), أك أبعدتوابن العماد (5)قالوكلو بذرؽ عصفور كما  تنجس ثوبو , كمنالعورة
, أك رده ر  بيده كما مى  األكىل بغَت ٨تو عودحاالن بأف مل ٯتض معو زمن ٯتكن الدفع فيو ُب 

ُب (  ت  ق  ت   ع   ة  م  أ  ك  ), كصبلتو, كيغتفر ىذا العارض لعذرهعلى عورتو ُب الثانية فبل تبطل 
كال   (7)/أف تستدبر القبلةفتناكلتو من غَت  ,كالساتر قريب منهاصبلهتا كىي مكشوفة الرأس 

, كرد ما كشفتو الريح فوران , أيضان سها فوران فبل تبطل صبلهتا بو رأ (ت  ر  ت   س  ف  ) ,هالي عٍ فً  رى ثػي كى 
تاج ُب ا١تضي إليو إىل فعل  ْتيث ٭ت (8)[نها, أما لو بعد ]عغَتىا كسًتىا ]/أُُٓ[كسًت 

, كمضت مدة ُب و عليها, أك انتظرت من يلقيإليو (9), كقد تقدمتكثَت, كثبلث خطوات
, كإف بطل صبلهتا, فت, أك استدبرتتناكؿ ذلك فيها إىل أفعاؿ مبطلة تاج ُبٖت (10)التكشف

                                                 

 (ُٖٔاٟتاكم الصغَت: )ص/(. ُ)
 /أ من )ـ(.ُٓٗقولو ))أف ىذا(( هناية لوح (.  ِ)
 قولو ))يتأتى(( ُب األصل ))يناُب(( كا١تثبت من بقية النسخ.(.  ّ)
  قولو ))كسًته(( ُب بقية الٌنسخ ))كسًت((. (.ْ)

  قولو )) كما قالو (( مكرر ُب األصل. (.ٓ)

 قولو ))أبعدتو(( ُب )ظ( ))أقعد بو((. (.ٔ)

 /ب من )ظ(.ُُْقولو ))القبلة(( هناية لوح (.  ٕ)
  ُب األصل ))منها((, كا١تثبت من بقية النسخ. قولو ))عنها(( (.ٖ)

  قولو ))تقدمت(( ُب بقية الٌنسخ ))بعدت((. (.ٗ)

  قولو ))التكشف(( ُب )ظ( ))الكشف((. (.َُ)
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بقرهبا, أك العتق؛ لكثرة األفعاؿ ُب األكىل, كطوؿ ا١تدة ُب الثانية, كاالستدبار  ساتران  جهلت
 كقوع أما مع التقصَت كأف تسبب ُب ,ُب الثالثة, كلو عجزت عن السًتة فبل بطبلف؛ للعذر

  .(2)[ر  مى  (1)مااألمة جهل ]ك ؛ا٠تبث عليو, أك كشف عورتو, فتبطل مطلقان 
 ,؛ لوجوب غسل رجليومدة مسحة ُب الصبلة بطلت مطلقان  , أك انقضتكلو ٗترؽ خفو

بالتنوين  (اف  ن  م  ) ؛ بسبب ظهور شيءو ُب الواقع (ال  ف  ن   )الصبلة ا١تفركضة ُب ظنو  (ير  ص  ت  و  )
كأف ظن : معو,  أم (ر  ذ  ع  ب  ) األثناء, أك حدث ُب قارف التحـرأسواء  ال نفلية (ة  ي  ض  ر  ف   )

رؾ ؛ ليدنفبلن مطلقان  ها منفرده بل, أك قفباف خبلفو (4)فأحـر بالفرض الفرض (3)قت[]ك  دخوؿ
, أك شرع ُب صبلة ظنها (5)ككذا من ركعة كما ْتثو البلقيٍت ,ٚتاعة شرعت فسلم من ركعتُت

, أك ركع مسبوؽ قبل ٘تاـ (6)]غَتىا[ , أك عليوعليو]/ب ُُٓ[عليو فباف أف ال شيء 
, أك قلب صبلة ى , و فيها أخرل, أك ٖتـر قادر بفرض كىو قاعد, أك قبل الوقت عا١تان التحـر

؛ لنحو قرب إسبلمو ر ّتهلو, إال  أال  يعذلكن ينبغي ُب األخَتين  ,كقد جهل حرمة ذلك
ـز من بطبلف , كال يلللعذر ؛نفبلن ُب الكل (7)ألف ىذا ٦تا ال ٮتفى غالبان فتقلب لو

 .بطبلف العمـو (8)/ا٠تصوص
 
 
 
 

                                                 

  (( ُب )ـ( ))كما((.اقولو )) م (.ُ)

  قولو )) كجهل األمة كما مر(( ُب األصل ))ٞتهل كاألمة ما مر((. كا١تثبت من بقية الٌنسخ. (.ِ)

  قولو ))كقت(( زيادة من بقية الٌنسخ. (.ّ)

  قولو ))بالفرض(( ُب بقية الٌنسخ ))بو((. (.ْ)

  .(ِّٓالفوائد اٞتساـ على قواعد ابن عبد السبلـ )ص:  ينظر:(. ٓ)
  قولو ))غَتىا(( ساقط من األصل كا١تثبت من بقية الٌنسخ. (.ٔ)

  قولو ))فتقلب لو(( ُب بقية الٌنسخ ))فتنقلب((. (.ٕ)

 /ب من )ـ(.ُٓٗقولو ))ا٠تصوص(( هناية لوح (.  ٖ)
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, كيكوف الباطل فيها قتها جاىبلن فالظاىر صحتها أيضان كلو صلى سنة الظهر مثبلن قبل ك 

ا١تطلق  (2)[النفل]ب, كخرج فيها كوهنا صبلة (1), كالعمـو ]الباقي[ة الظهرخصوص كوهنا سن
, كشرعت ما لو كاف ُب الظهر فوجد ركعيت الضحى, فبل يصح الفتقاره إىل التعيُتك  ,غَته

 ما مل يعذر فتبطل ((عذرب)): (4)]ا١تصنف[قوؿ كب, لوف العصر فبل ٬توز القطعيص (3)[ةٚتاع]
 الصبلة . فتبطل
      

 

                                                 

  قولو ))الباقي(( ُب األصل ))الناُب(( كا١تثبت من بقية النسخ. (.ُ)

  قولو ))بالنفل(( ُب األصل ))النفل(( كا١تثبت من بقية النسخ. (.ِ)

  قولو ))ٚتاعة(( ُب األصل ))عماعة(( كا١تثبت من بقية النسخ. (.ّ)

  (( ُب األصل ))ا١تصلي(( كا١تثبت من بقية النسخ.قولو ))ا١تصنف (.ْ)
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 :(1)وىيفي السجدات التي ليست من صلب الصالة : فصل/ب[ ُُٔ]
 .سجود السهو -
 .كالتبلكة -
 .كالشكر  -
 رى كأخ   ,كخارجها لفعلو فيها ؛الثاين ٍبي   ,ألنو ال يفعل إال ُب الصبلة ؛األكؿ ـى كقد   
 .(2)إال خارجها لي عى فٍ ألنو ال يػي  ؛الثالث

: [ أخرل, أم/إُُٔغامنا للشيطاف ]كإر  ,رب السهو تارةجل؛ (3)سجود السهو عى ًر كشي 
يكوف القصد بو أحد ىذين بالذات كإف لزمو اآلخر, كعليو حيمل إطبلؽ من أطلق أنو 

 . (4)ؿ, كإطبلؽ من أطلق أنٌو للثاينلؤلك  
 - ألسباب مخسة ؛(5)سجدتاف كما يأٌب ُب الفرض كالنفل ما عدا صبلة اجلنازة (ن  س  )

 :(6) – نيعوكما اقتضاه ص
 .عضترؾ ب  -
 .أك الشك فيو  -
 كزيادة ما يبطل عمده  -
 .م  رً كٍ كن ذً ر  (7)كنقل حنو  -
 .كفعل فرض مع الًتدد ُب زيادتو -

                                                 

 (. ُٕٖ/ُ: )ادلطالبأسٌت ك (, ِٖٗ/ ُركضة الطالبُت: )( ينظر: ُ)
  .(ِْٕ/ ُ) مغٍت احملتاج ( ينظر:ِ)
 د السهو((. (.  قولو ))كشرع سجود السهو(( ُب )ظ( ))كشرع ُب سجو ّ)
(, ككفاية النبيو ُب ُْٕ/ ِ( حبر ادلذىب للركياين: )ٕٖٓ/ ِ( ينظر: التعليقة للقاضي حسُت: )ْ)

 (. ِْٖ/ ِ: )الوىاج(, كالنجم ْٔٓ/ ّشرح التنبيو: )
  .(ٔٔ/ ِ) احملتاجهناية  (ٕٗ( ينظر: خبايا الزكايا )ص: ٓ)
 (. ُٖ( ينظر: هناية الزين )ص: ٔ)
 اقط من )ظ(.حنو(( س))( قولو ٕ)
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مأمور أك فعل منهي, كفعل الفرض مع الًتدد ما ترؾ إ مقتضيو :كىي راجعة إذل قوذلم 
 (ك  ر  ت   )ب   أنو يسجد مى لً عي ألنو يدؿ على عدـ التحفظ ادلأمور بو ُب الصبلة فػى  ؛راجع إذل األكؿ

إذ  ؛سائر السنن (2)فبل سجود لًتؾ غَتىا من كلو عمدان  ,(1)كاحد من األبعاض اإلثٍت عشر
 َتكتكب ,ورةمن الشعائر الظاىرة ادلختص طلبها بالصبلة خببلؼ غَتىا كالس   (3)األبعاض

 ا دل بجب سجودّن  كإً  ,ان عامد كاف عادلان   فٍ سجد لًتؾ غَت بعض بطلت صبلتو إً  فٍ فإً  ,العيد
 .(4)كىو ال يكوف كاجبان  ,دؿ ما ليس بواجبالسهو؛ ألنو ب

كقيس  «(5)تركو ناسيا كسجد قبل أف يسلم» دلا صٌح أنو  ؛(ل  و  ال   د  ه  ش  الت  )
  (6)/كادلراد بو كما قالو ,رب أحوجأكثر فكاف للج وي لي لى بل خى  ,/ب[ العمدُُٕبالنسياف ]

قياسا على  ,عضو كًتؾ كلو على األكجوكترؾ ب ,اللفظ الواجب ُب األخَت فقط (7)مجع
ألف  ؛سمى قنوتا خببلفها من التشهد كال نظر ألف الكلمة من القنوت تبل أكذل ,القنوت

 ان ما لو نول أربع فيهما, كيستثٌت من ذلك (9)/ىنا إذل اإلخبلؿ بالوارد كىو موجود (8)النظر
لو مجع متقدموف, فإنو ال يسجد مطلقا كما قا ,أك قصد أف يتشهد تشهدين, كأطلق

                                                 

  .(ٗٔ/ ِ) احملتاجهناية  ينظر:(.  ُ)
 بل((. ))من(( ُب )ظ( ))(.  قولو ِ)
 ال تعارض((. ))))ال يعارض((,ك)ـ(  األبعاض(( ُب)ظ( ))(.  قولو ّ)
 (. ُِٓ/ ْ(, اجملموع شرح ادلهذب: )ُٖٔ/ ِ( ينظر: الوسيط ُب ادلذىب: )ْ)
نىةى ( يشَت إذل حديث عىٍبدى الل ًو اٍبنى حبيى ٓ) صلى هبم الظهر, فقاـ ُب الركعتُت األكليُت دل  أف النيب » يػٍ

بجلس, فقاـ الناس معو حىت إذا قضى الصبلة كانتظر الناس تسليمو كرب كىو جالس, فسجد 
أخرجو البخارم ُب باب من دل ير التشهد األكؿ كاجبا. « سجدتُت قبل أف يسلم, ٍب سلم

األذاف, باب من دل ير التشهد األكؿ كاجبا ألف ( كتاب ِٖٗ( )ُٓٔ/ ُصحيح البخارم: )
 «.قاـ من الركعتُت كدل يرجع»النيب صلى اهلل عليو كسلم: 

   /أ من نسخة )ظ(.ُُٓقولو ))قالو(( هناية لوح ( ٔ)
   (.َُْ/ ُ: )ادلطالب( ينظر: أسٌت ٕ)
 ألف ادلراد((. ))ألف النظر(( ُب )ـ( ))(.  قولو ٖ)
   /أ من نسخة )ـ(.ُٔٗلوح  (( هنايةقولو ))موجود( ٗ)
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ألنو مع ذلك  ؛بو ال يلحقو بتشهد الظهر (2)/كعزمو على اإلتياف ,(1)كاعتمده مجع متأخركف
فهو ليس سنة مطلوبة  ,ذلك سلَت بُت تشهدين كثبلث كتشهد كاحد كما يعلم شلا سيأٌب

ـ اكالقي  (3)كصورة تركو كحده ,ألنو مقصود لو ؛قياسا عليو (ه  ود  ع  ق   و  )لذاهتا ُب زلل سلصوص 
حينئذ على ادلعتمد أف بجلس كيقف  (4)لو ن  سى يي ـ ُب القنوت أف ال حيسنهما؛ ألنو اكالقي
 .(6)لو السجود ن  سى يي فإذا دل يفعل  ,لو قدر فيما يظهر فٍ فعل نفسو أى  (5)من :أم ,قدرمها
 (يو  ف  ) ر  شلا مى  كادلراد الواجب منها ُب التشهد األخَت أخذان  ،( ي  ب  ى الن  ل  ع   ة  ال  ص  و  )

/أ[ ُب ُُٖ؛ ألنو ذكر بجب اإلتياف بو ُب األخَت فيسجد لًتكو ]ُب التشهد األكؿ :أم
كما جـز بو  (7)]فيو[ لًتؾ الصبلة على النيب  فيسجد ,نوتكقيس بو الق ,األكؿ كالتشهد
كاجللوس ذلا ُب األكؿ, كالقياـ ذلا ُب الثاين  , (10)متأخركف (9)]مجع[ , كاعتمده(8)بو ابن الفركاح
 .فيكوناف من األبعاض ,للتشهد كالقياـ للقنوتالثاين كالقعود 

                                                 

 (.َُْ/ ُ: )ادلطالب( ينظر: أسٌت ُ)
   /ب من نسخة )ح(.ُُِتياف(( هناية لوح اإلقولو ))( ِ)
 كحده(( ُب )ـ( ))كاحدة((. ))(.  قولو ّ)
 (.  قولو ))يسن لو(( ساقط من )ح(. ْ)
 (.  قولو ))أم من(( ُب )ـ( ))أم مع من ((. ٓ)
 (. ّّٔ/ ِ(, كالبياف ُب مذىب اإلماـ الشافعي: )ُْٖ/ ّ شرح التنبيو: )كفاية النبيو ُبينظر:   ( ٔ)

ّّٔ .) 
 من بقية الٌنسخ.  ساقط من األصل كادلثبت (.  قولو ))فيو((ٕ)
 (.ِْٗ/ ُ(, كمغٍت احملتاج: )ِّٕ/ ُ(  ينظر النقل عنو ُب: الغرر البهية: )ٖ)
 (.  قولو ))مجع(( ساقط من األصل, كادلثبت من بقية النسخ.ٗ)
 (. ِْٗ/ ُكمغٍت احملتاج: )ينظر: (.  َُ)
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كىي كالقياـ ذلا ُب  ,كاجللوس ذلا (يان  الث  )التشهد  (يف  )  (و  آل  )صبلة على  (و  ) 
كإف نظر بعضهم  (2)((ادلنهاج))كمشلتو عبارة  ,أيضان  (1)القنوت كذلك كما جـز بو ابن الفركاح

 .ر  فيما مى  كذلك للقياس على الصبلة  على النيب   (3)فيو
يسلم  فٍ سلم إمامو كقبل أى  فٍ أف يتيقن ترؾ إمامو ذلا بعد أى  (4)اآٍلؿً كصورة السجود لًتؾ 

 .(5)أك بعد أف يسلم كقصر الفصل ,ىو
كىو قنوت الصبح كالوتر ُب نصف  (6)(ب  ات  ر  ) :بقيد زاده بقولو (وت  ن  ق   )بًتؾ  (و  ) 

ُب الصبلة تزكؿ بزكاذلا فلم يتأكد شأنو  رمضاف الثاين دكف قنوت النازلة؛ ألنو سنة عارضة
 .(7) باجلرب
و إذا ن  كلماتو؛ ألى   تعُتال تكإف قلنا:  ,(8)ر  كلمة ككلو كما مى   كترؾ بعض القنوت كلو 

ذكر الوارد على نوع من اخللل  ف  كألى  ؛شرع فيو تعُت ُب أداء السنة ما دل يعدؿ إذل بدلو
 .(9)قليلو ككثَته ف  من قبل نفسو فإً /ب[ ُُٖخببلؼ ما يأٌب بو ] ربللجحيتاج 
 .(11)زيادتو (10)/كىذا من ,قعودهقياسا ذلما على التشهد األكؿ ك  (و  ام  ي  ق  و  ) 

                                                 

  (.ِْٗ/ ُ(, كمغٍت احملتاج: )ِّٕ/ ُ( ينظر النقل عنو ُب: الغرر البهية: )ُ)
 (.َُُ( ينظر: منهاج الطالبُت: )ص/ِ)
 . (ِّٕ/ ُ) :الغرر البهيةينظر: ( ّ)
 (.  قولو ))اآلؿ(( ُب )ـ( ))األكؿ((. ْ)
 . (َٕ/ ِ) :احملتاجهناية ينظر: (.  ٓ)
( ُٗٔمن زيادة اإلرشاد على احلاكم. ينظر: احلاكم الصغَت للقزكيٍت )ص: (راتب())(. قولو ٔ)

 (.ٖٗكاإلرشاد )ص:
  .(ِْٖ/ ُمغٍت احملتاج ) .(ِٔ/ ُ) فتح الوىابينظر:  (.ٕ)
 (.ِْٕينظر: صفحة )(. ٖ)
  .(ِّٕ/ ُ) :الغرر البهيةك  ,(ِٖٗ/ ِ) :التعليقة للقاضي حسُتينظر: (.  ٗ)
   /ب من )ـ(.ُٔٗ(( هناية لوح قولو ))من (َُ)
(, ُٗٔينظر: احلاكم الصغَت )ص: أم قولو ))كقيامو(( من زيادة صاحب اإلرشاد على احلاكم(. ُُ)

 (. ٖٗكاإلرشاد )ص:
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كقوؿ , (3)((الركضة (2)أصل))سجد كما صرح بو ُب  (1)إلمامو احلنفي ان عبكلو تركو ت 
لعربة بعقيدة كىو أف ا ,مبٍت على الضعيف : ال يسجد,(5)الذم اعتمده اإلسنوم (4)القفاؿ
دلا اعتمده الزركشي   ها سجد خبلفان تً ن  سي لو اقتدل ُب الصبح دبصلي  (6)ون  كاألكجو أى  اإلماـ,

 .(8)(7)كالقمورل
 (يو  ف  )تردد برجحاف أك مساكاة  :أم لو مفص   (ك  ش  ) بسبب السجود أيضان  ن  سي  (و  )

  (9)ال؟ ُب ترؾ بعض من األبعاض السابقة بعينو كالقنوت ىل فعلو أك :أم
 أك ترؾ ,كأف شك فيو ىل ىو ارتكاب منهي  ,كمثلو ما لو تيقن سهوا كنسي عينو

  (10)مأمور؟
 , ؟أك التشهد األكؿ مثبل ,أك ىل ىو القنوت

 ؟ للسهو أك الجد ىل س (11)كما لو شك  
                                                 

( اختلفوا ُب القنوت, فذىب مالك إذل أف القنوت ُب صبلة الصبح مستحب, كذىب الشافعي إذل ُ)
أنو ال بجوز القنوت ُب صبلة الصبح, كأف القنوت إّنا موضعو إذل أنو سنة, كذىب أبو حنيفة إذل 

 .(َُْ/ ُ) :ينظر: بداية اجملتهد كهناية ادلقتصد .الوتر
 (.  قولو ))أصل(( ُب )ـ( ))أصلو((. ِ)
 .(ُٔٓ/ ِ) :( العزيز شرح الوجيزّ)
  (.ٔٔفتاكل القفاؿ: )ص:( ْ)
 (.َِٔ/ّادلهمات )( ٓ)
  ًطبى عليو ُب )ظ(.شي  قولو ))كاألكجو أنو(((.  ٔ)
لو ))سجد خبلفان دلا اعتمده الزركشي كالقمورل(( شيًطبى عليو ُب)ظ( كُب )ـ( ))دبصلي قو (.  ٕ)

 .سنتها فًتكو ادلأمـو دل يسجد لتحمل اإلماـ لو عنو مع عدـ خلل ُب صبلتو لينزؿ منزلة السهو((
 (.ُُِخادـ الرافعي كالركضة )ص/ (. ينظر:ٖ)
ؾ كاحد من األشياء اخلمسة على التفصيل ال على اإلمجاؿ كأف شك ىل ترؾ أم: لو شك ُب تر (.ٗ)

( كإخبلص الناكم ُٗٔترؾ ادلأمور أـ ال, فبل يشرع لو السجود. ينظر: احلاكم الصغَت )ص:
 (.ُّٔ)ص:

  ))أك ارتكاب مأمور((. قولو ))أك ترؾ مأمور(( ُب )ظ((.  َُ)
  قولو ))كما لو شك  (( ُب)ـ( ))كلو لشك((.(.  ُُ)
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, كلتحقق ُب األكذل كعدـ السجود ُب الثالثة؛ ألف األصل عدمو فيسجد ُب اجلميع
 .(1)يةادلقتضى ُب الثان

بعضا أك غَته لضعفو  بأف دل يدر ىل ترؾ بعضُب ترؾ  (ل  م  ج   م  ) ك  بسبب شى  (ل  )
تبعا  (2)ذا علم أف للتقييد بادلعُت معٌت خبلفا دلن زعم خبلفو كالزركشيهاـ, كهبباإلي

فجعل ادلبهم كادلعُت, كمثل ذلك ما لو شك ُب فعل منهي عنو   (3)/أ[ لؤلذرعيُُٗ]
 (5)التشهد األخَت ىل زاد ركعة أـ ال؟ (4)/كىو ُب  أف شككك ,كالكبلـ ناسيا

بأف القياـ ُب  رابعة أك خامسة (6)]ركعة[كفارؽ ما يأٌب فيمن قاـ إذل ركعة كشك أهنا 
, كاجللوس كاجب بكل حاؿ, كما لو شك ىل سها أـ ال؟ ألف األصل أحد زلتمليو زائد

  .(8)(7)كمر ما لو شك ُب النية ,عدـ فعل ادلنهي عنو
إذ ال تفيده  ؛(10)عبارة أصلو فهي أكضح من ,منطوقا أيضا (9)اجململ كعبارتو تفيد حكم

 . مفهومان اٌل تفيده إً 
كتطويل  ,كأكل كذلك ,ككبلـ قليل  (و  ى   ل   ه  د  م  ع   ل  ط  ب  ي    و  ه  س  )بسبب  أيضان  ن  سي  (و  )

جد صلى الظهر مخسا كس دلا صح أنو  ؛كزيادة ركن فعلي ,حنو االعتداؿ بغَت مشركع

                                                 

 . (ّْْ/ ُ) :مغٍت احملتاجك  ,(ُُٗ/ ُ) :ادلطالبأسٌت ينظر: ( ُ)
 (.َّّخادـ الرافعي كالركضة )ص: (. ِ)
  .(ٕٗ/ ِ) :احملتاجهناية ينظر النقل عنو ُب ( ّ)
   /ب من نسخة )ظ(.ُُٓقولو ))ُب(( هناية لوح ( ْ)
 (.ُّٔ( كإخبلص الناكم )ص:ُٗٔينظر: احلاكم الصغَت )ص: (.ٓ)
  و ))ركعة(( زيادة من )ح(.قول(.  ٔ)
  قولو ))النية(( ُب )ظ( ))السنة((.(.  ٕ)
  .(ُُٗ/ ُ) :ادلطالبأسٌت ينظر: ( ٖ)
  قولو ))اجململ(( ُب )ح( ))احملل((.(.  ٗ)
 (ُٗٔينظر: احلاكم الصغَت للقزكيٍت: )ص/(. َُ)
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ككبلـ كثَت سهوه أيضا,   خببلؼ ما يبطل ,, كقيس غَت ذلك عليو(1)للسهو بعد السبلـ
لتفات كاخلطوتُت؛ ألنو كخببلؼ ما ال يبطل عمده كاال (2)/صبلةألنو ليس ُب  كحدث؛ كردة
 (3)((التحقيق))كال يسجد لعمده أيضا كما ُب  ,دل يسجد للفعل القليل كال أمر بو ألنو 

  .(5)عن القاضي كغَته ((اخلادـ))فا دلا ُب خبل (4)((اجملموع))ك
/ب[ بكسر الذاؿ أم : قورل بقيد ُُٗ] (ي  ر  ك  ذ   ن  ك  ر   ل  ق  ن   ) (6)/بببس أيضان  ن  سي  (و  )

أك  ,أك بعض أحدمها إذل غَت زللو عمدان  ,أك تشهد ,كفاربة  (ل  ط  ب  م   ر  ي  غ  ) :بقيد زاده بقولو
 ؛أيضان  أك سهوان  ,إذل غَت زللها عمدان  -السورة كىي  -مندكبة  (ة  اء  ر  ق  ) لً قٍ نػى  (و  أ  )سهوا 

 كتأكد التشهد األكؿ.  مؤكدان  أمران  - هالففرضها كن -ُب الصبلة  (7)ظ ادلأمور بولًتكو التحف
؛ ألف القياـ زللها ُب قالو ابن الصباغ (8)نعم لو قرأ السورة قبل الفاربة دل يسجد كما

 اجلملة.
 
 

                                                 

سلم قيل لو  , فلما«صلى الظهر مخسا أف النيب : » بن مسعود  عبد اهلل. يشَت حلديث (ُ)
        :صحيح مسلم« فسجد سجدتُت»قالوا: صليت مخسا, « كما ذاؾ؟»أزيد ُب الصبلة قاؿ: 

 .باب السهو ُب الصبلة كالسجود لو ,( كتاب ادلساجد كمواضع الصبلةِٕٓ( )َُْ/ ُ)
   /أ من نسخة )ح(.ُِِقولو ))صبلة(( هناية لوح  ( ِ)
 (.ِْٔالتحقيق )ص/(.  ّ)
  .(ُِْ/ ْ) :رح ادلهذباجملموع ش  ( ْ)
 (.ُِٓخادـ الرافعي كالركضة )ص: (.  ٓ)
   /أ من )ـ(.ُٕٗقولو ))بسبب(( هناية لوح ( ٔ)
  قولو ))ادلأمور بو(( ُب )ح( ))ادلأمو بو((.(.  ٕ)
  قولو ))كما(( ساقط من )ظ(.(.  ٖ)
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التسبيح من كل مندكب قورل سلتص  حنو ف  أ (1) ((قراءةأك )) : -من زيادتو -كقضية قولو 
عن  , كنقلو بعض ادلتأخرين(3)كىو ما يقتضيو كبلـ القاضي ,يقاس عليها (2)]ال[دبحل 

فإف كجد فيو فبل كبلـ  ,فلم أر ذلك فيو ُب مظانو ((اجملموع))لكن تتبعت كبلـ  ,((اجملموع))
كاعتمده  (7)((الكفاية))ككبلـ  (6)(5)ابن عبدافكبلـ  (4)]ما اقتضاه[ فاألكجو كإال   ,ألحد

بأف القياـ زلل التسبيح ُب اجلملة بدليل )) :الشارح من أنو ال فرؽ, كفرؽي  (9)كغَته (8)اإلسنوم
خل, كال كذلك القراءة إ (10)]كحبمدؾ[ كاالفتتاح بقولو: سبحانك اللهم ,بدليل صبلة التسبيح

ـ ُب نقل التسبيح ادلختص دبحل كتسبيح الركوع بأف الكبل دٌ رى يػي  (11)((غَت القياـ أك بدلوُب 
مع أف القياـ  ,كيبطل ما ذكره قوذلم: لو قنت قبل الركوع بنيتو سجد ,كالقياـ ليس زلبل لو

أنو  (12)/أ[ ُب اجلملة ُب دعاء االفتتاح, كيؤخذ من التقييد ُب ىذه بالنيةَُِزلل للدعاء ]

                                                 

(, ُٗٔاكم الصغَت)ص:احل أم : قولو ))أك قراءة(( من زيادة صاحب اإلرشاد على احلاكم ينظر:(.ُ)
 (.ٖٗكاإلرشاد )ص:

  قولو ))ال(( ُب األصل ))أال(( كادلثبت من بقيت النسخ.(.  ِ)
  .(ٖٖٖ/ ِالتعليقة للقاضي حسُت )ينظر: ( ّ)
  من بقية الٌنسخ. ساقط من األصل كادلثبتقولو ))ما اقتضاه(( (.  ْ)
و الفضل اذلمداين شيخ مهداف كعادلها عبد اهلل بن عبداف تثنية عبد بن زلمد بن عبداف أبىو: ( ٓ)

كمفتيها أخذ عن أيب بكر بن الؿ كغَته كصنف كتابا ُب الفقو مساه شرائط األحكاـ قليل الوجود 
 .(َِٖ/ُ) :طبقات الشافعية البن قاضى شهبة .قّّْت, رللد متوسط

 . (ُٖٖ/ ُ) :ادلطالبأسٌت ينظر النقل عنو ُب ( ٔ)
 . (ِْٔ/ ّ) :بيو( كفاية النبيو ُب شرح التنٕ)
 (.ُِٓ/ّادلهمات: )( ٖ)
  .(ّٕ/ ِ) :احملتاجهناية  ينظر: (ٗ)
من )ظ(, كىو ما ُب شرح اإلرشاد  ك)ـ, ح( كادلثبت ,ساقط من األصل قولو ))كحبمدؾ(((. َُ)

  /ب(ُّّ/ؿُللجوجرم )
 /ب(ُّّ/ؿُشرح اإلرشاد للجوجرم ) ينظر: (ُُ)
  قولو ))بالنية(( ساقط من )ـ(.(.  ُِ)
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تسبيح حنو الركوع كالقنوت  (2)[التسبيح] االتسبيح أف ينوم بو أف ىذ (1)ال بد ُب نقل حنو
دلا ذكر مستثٌت من مفهـو  ؛كالسورة كالسجودنقل الركن القورل بل أكذل, كال تشًتط النية ُب 

  ة, منها: َت كيضم إليها صور كث ,(3)قوذلم: ما ال يبطل عمده ال سجود لسهوه كال لعمده
 .ر  القنوت قبل الركوع كما مى   -
 .(4)فإنو يسجد كما قالو الزركشي ,األخَت من رمضافكُب كتر غَت النصف   -
 دلن جـز بعدـ السجود لو. خبلفان  (5)كتكرير الفاربة كما نقلو عن الرافعي  -
  , كفيو نظر.(6)الزركشي وحنو اذلوم من االعتداؿ قالكالقعود القصَت بعد   -

 ستثناءا أنو ال (7)التحقيق ـ ادلصنف مسائل كلها مردكدة بأفكاستثٌت من منطوؽ كبل
نقل  (غَت مبطل) :, كبقولوله طً بٍ مي  هي دى م  عى تػى  فإف   ,كخرج بنقل القورل نقل الفعلي ,فيها

حراـ قصد إلبطاؿ إكتكبَتة اإلحراـ؛ ألف قصد كوهنا تكبَتة  ,السبلـ كىو ظاىر
دلن  (9)/مو فليست كالتشهد خبلفان عند ربر  فيما لو كرب مراران  (8)الصبلة كما صرحوا بو

 .زعمو
ثيل ادلصنف بنقل القورل لبلعتداؿ حىت طاؿ بو مردكد بأف ادلبطل تطويل االعتداؿ كسب

  ال النقل.

                                                 

  قولو ))نقل حنو(( ُب )ح( ))حنو نقل((.  (.ُ)
  قولو ))التسبيح(( زيادة من )ـ(.(.  ِ)
(, ككفاية النبيو ُّٕ/ْ(, كاجملموع شرح ادلهذب: )ٗٔ, ٖٔ/ِالعزيز شرح الوجيز ) (. ينظر:ّ)

(ّ/ْْٕ.) 
  .(ُِٔخادـ الرافعي كالركضة )ص/ (. ينظر:ْ)
  .(ٖٔ/ ِ) :( العزيز شرح الوجيزٓ)
 (.ُِٔخادـ الرافعي كالركضة )ص/ :(. ينظرٔ)
  ك )ـ( ))فإف التحقيق((. قولو ))بأف التحقيق(( ُب )ظ( ))فالتحقيق((,(.  ٕ)
  قولو ))كما صرحوا بو(( ُب )ـ( ))كما مر جوابو((.(.  ٖ)
   /ب من )ـ(.ُٕٗقولو ))خبلفا(( هناية لوح ( ٗ)
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الصبلة ُب األقل  (2)/ب[ كسجدٌبَُِ] (1)تباعلبل ؛(ان  ت  د  ج  س  )كسجود السهو 
االقتصار عليها ابتداء بطلت  (3)/فإف سجد كاحدة بنية ,كما يندب فيهما كبينهما ,كاألكمل

بشرط من ككذا إذا أخل  ,ا إذا بدا لو االقتصار عليها بعد فراغهاخببلؼ م ,بطلت صبلتو
بأف دل يطرأ لو  (6)الرجوع عن إسبامها (5)فإف كاف لكونو قصد بو ,(4)شركط السجود ُب أحدمها

كإف قصد السجود مع عدـ اإلتياف  ,لو ذلك كإال كقد كضع اجلبهة مثبل فرفع فورا جاز
ا من نية معند إرادة فعله (7)البد[ك ]ادلسألتُت,  ىذا ىو األكجو ُب ,بالشرط بطلت صبلتو

  .(8)((الكرًن لبشر )) سجود السهو كما بينتو ُب
حبيث ال يتخلل بينهما  (9) (و  م  ال  س   ل  ي  ب   ق   )بنقص أـ زيادة أـ هبما  كزللهما سواء أسها

ب فعلم أنو ال يند ,رؼ ادلفيد لتقريب الزمنأفعاؿ الصبلة كما أفاده تصغَت الظشيء من 
كأنو ال بجوز فعلهما بعد السبلـ  ,(10)كأنو ال يندب التخلل بينهما بسكوت ,التشهد بعدمها

 ,ىذه طريقة ضعيفةال خبلؼ بُت الفقهاء فيو؛ ألف  :ؿكإف قا ,(12)(11)/خبلفا للماكردم

                                                 

فسجد : »اآلنف الذكر, كفيو  بن مسعود  عبد اهللكرد فيو عدة أحاديث, منها حديث ( ُ)
باب السهو ُب  ,( كتاب ادلساجد كمواضع الصبلةِٕٓ( )َُْ/ ُ) :صحيح مسلم« سجدتُت

 . الصبلة كالسجود لو
  قولو ))كسجدٌب (( ُب )ح( ))لسجدٌب((.(.  ِ)
   /أ من نسخة )ظ(.ُُٔقولو ))بنية(( هناية لوح ( ّ)
  ا((.قولو ))أحدمها(( ُب )ـ( ك)ح( ))إحدامه(.  ْ)
  قولو ))بو(( ساقط من )ح(.(.  ٓ)
  قولو ))إسبامها(( ُب )ظ(,ك )ـ( ))إسبامهما((.(.  ٔ)
  , كادلثبت من بقية النسخ.قولو ))كال بد(( ُب األصل )) كألنو(((.  ٕ)
  .(ّْٖ/ ُ) :مغٍت احملتاج, ك (ُْٗ/ ِ) :التهذيب ُب فقو اإلماـ الشافعيينظر: ( ٖ)
  )ظ( ))سبلـ((. قولو ))سبلمو(( ُب(.  ٗ)
  ُب )ظ( ))لسكوت((. قولو ))بسكوت(((.  َُ)
   /ب من نسخة )ح(.ُِِقولو ))للماكردم(( هناية لوح ( ُُ)
  .(ُِْ/ ِ) :( احلاكم الكبَتُِ)
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, كمن سجوده للنقص بو قبيلو مع التعرض للزيادة ُب خرب مسلم اآلٌب  (1)كذلك ألمره
/أ[ من فعلو ُُِآخر األمرين ]: كفعلو قبيلو ىو (2)رمزىقاؿ ال قبيلو,

(3).  
حبملو على أنو دل يكن  عن قصد مع  (4)كأجابوا عن سجوده بعده ُب خرب ذم اليدين

صلى الظهر مخسا, كسجد للسهو  كعن خرب أنو  ,أنو دل يرد لبياف حكم سجود السهو
مع التعرض  (7)األمر بو قبيلو بدليل ,السبلـ سهوا (6)بأنو تدارؾ للمًتكؾ قبل (5)بعد السبلـ

 .(8)ر  للزيادة كما مى 

                                                 

  قولو ))كذلك ألمره(( ُب )ظ(ك)ـ( ))كذلك دلا صح من أمره(( كُب )ح( ))كدلا صح من أمره((.(.  ُ)
  أمره((.

توُب سنة  ,سلم بن شهاب القرشي الزىرم, الفقيو احملٌدث من التابعُتأبو بكر زلمد بن م ىو:  (ِ)
  .(ُٕ/ ٓ) :الواُب بالوفيات, ك (َِِ/ ُ): التاريخ الكبَت للبخارم. ينظر: مائة كنيف كعشرين

سجد رسوؿ اهلل »قاؿ الشافعي ُب القدًن: أخربنا مطرؼ بن مازف, عن معمر, عن الزىرم قاؿ:  (ّ)
 السنن قاؿ البيهقي ُب . «السبلـ, كبعده, كآخر األمرين قبل السبلـ, سجدٌب السهو قبل

 ..".قطع دل يسنده إذل أحد من الصحابةإال أف قوؿ الزىرم من: "(ُْٖ/ ِ): الكربل
فصلى بنا  ,إحدل صبلٌب العشي , قاؿ: صلى بنا رسوؿ اهلل  ىريرةيشَت حلديث أيب  ( ْ)

 ادلسجد, فاتكأ عليها كأنو غضباف, ككضع يده ركعتُت, ٍب سلم, فقاـ إذل خشبة معركضة ُب
اليمٌت على اليسرل, كشبك بُت أصابعو, ككضع خده األدين على ظهر كفو اليسرل, كخرجت 
السرعاف من أبواب ادلسجد, فقالوا: قصرت الصبلة؟ كُب القـو أبو بكر كعمر, فهابا أف يكلماه, 

اؿ: يا رسوؿ اهلل, أنسيت أـ قصرت كُب القـو رجل ُب يديو طوؿ, يقاؿ لو: ذك اليدين, ق
فقالوا: نعم, فتقدـ فصلى « أكما يقوؿ ذك اليدين»فقاؿ: « دل أنس كدل تقصر»الصبلة؟ قاؿ: 

ما ترؾ, ٍب سلم, ٍب كرب كسجد مثل سجوده أك أطوؿ, ٍب رفع رأسو ككرب, ٍب كرب كسجد مثل 
 (َُّ/ ُ) :لبخارمصحيح ا. سجوده أك أطوؿ, ٍب رفع رأسو ككرب, فردبا سألوه: ٍب سلم

 .باب تشبيك األصابع ُب ادلسجد كغَته, كتاب الصبلة( ِْٖ)
 (.ِّْتقدـ زبربجو, صفحة )( ٓ)
  قولو ))قبل(( ُب بقية الٌنسخ ))قبيل((.(.  ٔ)
  قولو ))قبيلو(( ُب )ظ( ))قبلو((.(.  ٕ)
 . (َُٔغاية البياف شرح زبد ابن رسبلف )ص: ينظر: ( ٖ)
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كلو اقتدل دبن يراه بعد السبلـ كتوجو على ادلأمـو سجود سهو ُب اعتقاده سجد ىو 
كلو سجد  ,كال ينتظره ادلوافق ليسجد معو؛ ألنو فارقو بسبلمو ,قبل سبلمو اعتبارا بعقيدتو

كمر أف ادلقتدم يسجد  ,وز لو متابعتو اعتبارا بعقيدتإمامو احلنفي مثبل دلا يراه ىو دكنو دل بج
 (1)سلم إمامو ُب حاؿكىو ظاىر إذا  ,كإف دل يقتض السجود عند إمامو ,عنده دلا ىو سهو

 .(2)اقتدائو بو
كثَت   (4)/كادلراد بو ىنا كُب ,السهو (ر  ر  ك  ت   ن  إ  و  )سجدتُت  (3)كال يسن للسهو أكثر من 

كيصح رجوع الضمَت للمقتضي ادلفهـو من  ,جود كلو عمدان ادلقتضي للس ,كثَت من ادلواضع
سلم  دلا ُب خرب ذم اليدين أنو  ؛كال فرؽ بُت أف يكوف من نوع أك أكثر ,السياؽ
 ./ب[ُُِكاقتصر على سجدتُت ] ,كمشى ,كاستدبر ,كتكلم

خر دل آإذ لو شرع سجود  ؛فتاهكلو سها قبلهما أك فيهما أك بعدمها بنحو كبلـ قليل ك
فإف نول شيئا  ,لكل إف نول ذلك أك أطلقلكىو  ,سلسلتحدكث سهو آخر ك  (5)منن يؤم

ورة صسجد ُب حنو مق صوره كما لو عددتتقد ك  ,ككاف تاركا لسجود الباقي ,شيئا اختص بو
أك لًتؾ سنة  ,فباف خبلفو (6)كلو ظن سهوا فسجد ,ٍب عرض موجب إسباـ فإنو يعيده آخرىا

بعض ذلك مع  فيهما ٍب علم فإنو يسجد كما يأٌب اىبلأك لشك ُب سهو ج ,قتضيوتال 
  .(7)صور أخرل

 

                                                 

  ُب بقية الٌنسخ ))ال ُب حاؿ((. قولو ))ُب حاؿ(((.  ُ)
 .(ُِّ)ص:  ادلنهاج القوًن, ك (ُْٗ/ ُ) ادلطالبأسٌت ينظر: ( ِ)
  قولو ))كال يسن للسهو أكثر من(( ُب )ـ( بو طمس.(.  ّ)
   /أ من )ـ(.ٖٔهناية لوح  ((كُب))قولو ( ْ)
  قولو ))من(( ساقط من بقية النسخ .(.  ٓ)
  (.قولو ))فسجد(( ساقط من )ظ(.  ٔ)
  .(ْٔ/ُ):فتح الوىاب, ك (ِٕٔ/ ِ) :الوىاجالنجم ينظر: ( ٕ)
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أك جهل أف زللو قبلو  ػػػػػػػ   أف يسجد لو قبل السبلـ,( ي  س  ن  )]ك ,كجد منو سهو (ن  إ  ف  )
دلا مر من محل  ؛أم: السبلـ يسجد للسهو (3)(و  يب  ق  ع  ف   ) (2)ػػػػػػػػػ كأراده[ (1)كما حبثو الزركشي

 (و  م  ال  و س  غ  ل  ي   و  )للدليل اآلخر الذم مر  ؛على تدارؾ ادلًتكؾ سهوا بعد السبلـ سجوده 
 ,ف دل يطرأ مناؼبأشرع لو تداركو  (4)ألنو بالسجود حيث ؛ فوران  (ه  د  ع  ب    د  ج  س   ن  إ  ) ناسيان 

كمنو خركج كقت اجلمعة, كنية اإلسباـ ُب حق ادلسافر يعود إذل الصبلة ببل إحراـ كما لو 
 بد من سبلـ ثاف. كنا فبلتذكر بعد سبلمو ر 

أنو ال يعود إليها إال بوضع جبهتو باألرض,  كلو من غَت  ((بسجد))كأفهم تعبَته 
ادلتجو : (5)((ادلهمات))كىو أقرب من قولو ُب  ((شرح ادلنهاج))ح اإلسنوم ُب طمأنينة, كبو صر  

 (7)بلـ الركضةالسجود كما أفاده ك (6)بل إرادة ,/أ[ القطع بأنو يعود إليها باذلومُِِ]
كإف طرأ قبلو خركج  ,ادلناُب كحدث قبل السبلـ بطلت صبلتو (9)عاد فطرأكمىت  ,(8)كالغزارل

كحيـر  ,(11)كادلقصورة (10)]ظهران[ خركج كقت اجلمعة أك موجب إسباـ ُب مقصورة أًب اجلمعة

                                                 

  .(ّْٕخادـ الرافعي كالركضة )ص/ (. ينظر:ُ)
 ساقط من األصل, كادلثبت من بقية النسخ. من قولو ))نسي ػػػػػػػػػ إذل ػػػػػػػػػػ فأراده(((.  ِ)
  النسخ. ولو ))فػىعىًقيبىوي(( ُب األصل ))بعقيبو((, كادلثبت من بقيةق(.  ّ)
  قولو ))حيث(( ُب )ـ( ))كحيث((.(.  ْ)
 (.ِّٔ/ ّادلهمات: )( ٓ)
  قولو ))إرادة(( ُب بقية الٌنسخ ))بإرادة((.(.  ٔ)
  .(ُّٔ/ ُ) :ركضة الطالبُت( ٕ)
 . (ََِ/ ِ) :( الوسيط ُب ادلذىبٖ)
   قولو ))فطرأ(( ُب )ـ( ))نظر((.(. ٗ)
  من بقية الٌنسخ. ثبتساقط من األصل كادلقولو ))ظهران(( (. َُ)
  قولو ))كادلقصورة(( ُب )ـ( ))أك ادلقصورة((.(. ُُ)
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عن  (1)نقلو اإلسنوم ,إلخراجو بعضها عن كقتها ؛العود إليو إف علم ضيق كقت الصبلة
 .(2)ل البغومفتاك 

بل زللو ق (5)(4)/ف  بأى  لسهو عادلان اكران لقبلو ذ مى كما بعده ما لو سل   ((نسي)) :(3)كخرج بقولو
ما لو  ػػػػػػػػ(7)األخصر حذفها (6)/لغة قليلة كاألشهرء ابالي ػػػػػػػػ كىي ((فعقيبو))كبقولو  .بل السبلـق

يغلب على الظن أنو ترؾ  بأف مضى زمن ,كتيقن الًتؾ ,بُت السبلـ لو طاؿ الفصل عرفان 
إنو حاكؿ بو ضبط  كقاؿ: عن اإلماـ, (8)((اجملموع))ُب كما ,السجود قصدا أك نسيانا 

تو الفصل فبل سجود؛ ألف ادلتعمد فو   بى ري قػى   فٍ كإً  ,دل يردهلو ما  ((هرادأك )) :العرؼ, كبقورل
فصار   ,ذا دل يردهكلعدـ الرغبة فيو إ ؛طوؿ الفصلب كلفوات زللو كتعذر البناء ؛على نفسو

ا أنو دل كسجد تبين  لو أف يسجد قريبان  ن  فإف عى  ,كحينئذ فالسبلـ موقوؼ ,عمدان  مً كادلسل  
(9)//ب[ ىناُِِفاندفع ما أطاؿ بو الزركشي ] ,ا أنو خرج بوكإال تبين   ,خيرج بو من الصبلة

 

(9)/ىنا
 .كاألذرعي 
 
 
 

 

                                                 

 (.ِّٔ/ّادلهمات: )ينظر:  ( ُ)
 (.ٖٖفتاكل البغوم )ص: ينظر:   (ِ)
  قولو ))بقولو(( ُب )ظ( )) بقورل((.(.  ّ)
   /ب من نسخة )ظ(.ُُٔقولو ))بأف(( هناية لوح  ( ْ)
  قولو ))بأف(( ُب )ـ( ))بل((.(.  ٓ)
   /ب من )ـ(.ُٖٗ(( هناية لوح قولو ))االشهر( ٔ)
  .(َُْربرير ألفاظ التنبيو )ص: ينظر: ( ٕ)
 . (ُٕٓ/ ْ( اجملموع شرح ادلهذب )ٖ)
   /أ من نسخة )ح(.ُِّقولو ))ىنا(( هناية لوح ( ٗ)
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صلو بأف كاف األصل  شك  ُب تغَته عن أى ما  ف  كىو أى  ,ال خيتص هبذا الباب صله ىنا أى  (1)(و  )
 (2)لو قبيل األكاينمن ذلك مج ر  كمى  ,إذل أصلو, كطرح الشكاألصل  كجوده أك عدمو رجع بو 

؛ فلو شك ُب  ترؾ بعض معُت كما مر سجد (يو  ف   وك  ك  ش  م   وم  د  ع  م  ك  )فحينئذ  (2)األكاين
 .ُب ارتكاب منهي فبل؛ ألف األصل عدـ فعلو (3)ألف األصل عدمو أك

ككاحدة  ,سجد سجدتُت ُب األكذل ,ل سجد للسهو أك ىل سجد الثانيةأك شك ى 
 عمبل بأصل العدـ. ,ُب الثانية

أك  ,ادلتيقن كإف ظن خبلفو (4)و[ن  ألى ]؟ بٌت على األقل؛ كلو شك أصلى ثبلثا  أـ أربعان  
كاألصل ُب ذلك خرب , (5)أخربه كثَتكف راقبوه ما دل يبلغوا حد التواتر كما حبثو الزركشي

إذا شك أحدكم ُب صبلتو فلم يدر أصلى ثبلثا أـ أربعا فليطرح الشك كلينب على »مسلم: 
-مخسا شفعن لو صبلتو  (6)ما استيقن, ٍب يسجد سجدتُت قبل أف يسلم, فإف كاف صلى

كإف كاف صلى إسباما ألربع   -ربمها خللها كالنقصإذل األربع كحذفن الزيادة جلا هندردأم 
األدلة كادلراد يتحرل الصواب ُب خرب الصحيحُت تيقنو مجعا بُت  ،(7)«ا ترغيما للشيطافتكان

خربه  (8)فأخربه من ذكر بأقل منها كدل ]يورث[كلو اعتقد أهنا أربع مثبل  ,/أ[ُِّ]األدلة 
 ؛ ألف الزيادة ال تبطل.(9)ا عنده دل بجز األخذ بو خببلؼ نظَته ُب الطواؼشك  

                                                 

  قولو ))ك(( ساقط من )ـ(.(.  ُ)
 .ب(ٗٓأ _صَٓ تقدـ ُب باب األكاين ص (ِ)
  ُب )ـ( ))ك((. قولو ))أك(((.  ّ)
  قولو ))ألنو(( ُب األصل ))ألف((.(.  ْ)
 (.َّٓ, َّْخادـ الرافعي كالركضة )ص/ (. ينظر:ٓ)
  قولو ))صلى(( ساقط من )ـ(.(.  ٔ)
باب السهو ُب الصبلة  ,كتاب ادلساجد كمواضع الصبلة (ُٕٓ( )ََْ/ ُ) :( صحيح مسلمٕ)

 .كالسجود لو
  ., كادلثبت من بقية النسخؤثر((قولو ))يورث(( ُب األصل ))ي(.  ٖ)
لو طاؼ أك سعى كعنده أنو أًب العدد كأخربه غَته عن بقاء شيء فاألحب أف يرجع إذل قولو؛ ف( ٗ)

 .(َُْ/ ّ) :ألف الزيادة ال تبطلها, كلو جرل على ما ىو جاـز بو جاز. العزيز شرح الوجيز
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د السبلـ فإنو ال يؤثر على تفصيل فيو كيستثٌت من األصل ادلذكور الشك ُب الركن بع
ف الشك ُب غَتىا ُب أ (3)كإف كافق شيخو ,(2)((فتاكيو))تبعا للبغوم ُب  - (1)ذكره من زيادتو

, (8)(7)((اجملموع)), ككبلـ (6)/(5)كغَته (4)كاعتمده اإلسنوم ,الشك ُب الركن يضر مطلقا
؛ ألف الظاىر كقوعو (م  ال  س   د  ع  ب        م  ر  ح  ت   ر  ي   غ        ن  ك  ر   ل  ): بقولو - صريح فيو (9)((التحقيق))ك

 (10)لركن غَتكاعن سباـ, كدلا ُب النظر إذل الشك بعده من العسر لكثرة عركضو, كالشرط  
دلن اغًت دبوضع  خبلفان ,((بشرل الكرًن))كما بينتو ُب   (11)التحرًن ُب ذلك على ادلنقوؿ ادلعتمد

عد تيقن كجوده عند الدخوؿ ُب الصبلة إال ُب فبل يضر الشك فيو ب (12)((اجملموع))ُب 
لقوذلم بجوز الدخوؿ فيها بطهر  ؛فإنو يكفي تيقن كجودىا كلو  قبل الصبلة ؛الطهارة

التحـر كادلراد بو النية كتكبَتة اإلحراـ فإذا شك فيو بعد السبلـ لزمتو  ام  أى  ,مشكوؾ فيو
  .اإلعادة

                                                 

(( من زيادة اإلرشاد على (ُ)   (, ُٔٗاحلاكم ينظر: احلاكم الصغَت )ص:  أم قولو اآلٌب: ))غَت ربـر
 (. ٖٗ(, كاإلرشاد )ص:ُٔٗ

 (.ُٖفتاكل البغوم )ص: ( ِ)
 (. ٕٖٔ/ِينظر: التعليقة: )(ّ)  
 (.ِِْ/ّينظر:  ادلهمات : )( ْ)
 . (ّٕٓ/ ُ) :الغرر البهيةينظر: ( ٓ)
   /أ من )ـ(.ُٗٗ(( هناية لوح قولو ))كغَته( ٔ)
  .(ُُٓ/ ْ) :( اجملموع شرح ادلهذبٕ)
  .((اجلمهور))ُب )ـ(  ((اجملموع))قولو (.  ٖ)
 (.ِْْالتحقيق )ص/(.  ٗ)
  .((عند))ُب )ـ(  ((غَت))قولو (.  َُ)
  ساقط من )ح(. ((ادلعتمد))قولو (.  ُُ)
ُب باب ادلسح على اخلفُت بُت األركاف  (ْْٗ/ ُاجملموع شرح ادلهذب )فرؽ النوكم ُب  ( ُِ)

( "كىذا الذم قالو النوكم ُب الطهارة نقل القاضي حسُت ِِْ/ّكالشركط, كقاؿ ُب ادلهمات )
 أنو القوؿ اجلديد, كىو  يقتضي أف الشركط كلها كذلك". 
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أـ ال؟ ذكره  (2)ىفل كما لو شك ىل صل  ىل نول الفرض أك الن (1)]فيها[ ككذا لو شك
 .(3)ذكره البغوم

بلة ف الشك بعد الصإ :ُب ادلستحاضات (4) ((الركضة))ُب  :بعضهم/ب[ كقوؿ ُِّ]
فراغ يـو صامو ُب إف الشك بعد  ٍب :كإّنا الذم فيها ,مه ىٍ كى ُب النية كالشك ُب ركن منها 

ما ذكر ُب سبلـ دل حيصل  كزلل ,أشبو ف الفرؽ أف الصـو بالًتكؾككأ ,يتو ال يؤثرن
ف شك ُب ركن بعد أف عاد لسجود السهو بشركطو السابقة فإنو كإال كأ ,(6)عود (5)ه[بعد]

 شك دل يقع إال ُب صلبالف أا بالعود نيبن نا؛ أل(7)كإف  تردد فيو الزركشي ,ركويلزمو تدا
أمـو بعد الفراغ أنو نول  لو شك كل من اإلماـ كادل, (ٗ)((التحقيق))ك ,(8)((اجملموع))كُب  ,الصبلة

لزمتهما اإلعادة ُب  ,أك شك أحدمها كنول اآلخر االقتداء ,تماـئالانول  اإلمامة أك 
شك ىل نول االقتداء أـ ال؟ كلو شك ىل سلم أك ال؟ كدل يفعل  خببلؼ ما لو ,الصورتُت

 منافيا سلم كال سجود؛ ألنو فات بالسبلـ.
كىنا إذا أتى بو  ,بالركن ادلشكوؾ  فيوتيانو َته من األركاف بأف السجود ٍبى  إلكفارؽ غ

, فإنو السجود كما تقرر, كخرج بالشك ُب الركن ادلذكور ما لو تيقن تركو (10)/يفوت زلل

                                                 

  قولو ))فيها(( زيادة من )ـ(ك)ظ(.(.  ُ)
  قولو ))صلى(( ُب)ـ( ))أصلى((.(.  ِ)
 . (ُْٖ/ ِ) :( التهذيب ُب فقو اإلماـ الشافعيّ)
  .(َُٔ/ُ) :ركضة الطالبُت( ْ)
 , كادلثبت من بقية النسخ.قولو ))بعده(( ُب األصل ))بعد(((.  ٓ)
  قولو ))عود(( ُب )ـ( ))عدد((.(.  ٔ)
 (.ََّخادـ الرافعي كالركضة )ص:  (. ينظر:ٕ)
  .(َُِ/ ْ( اجملموع شرح ادلهذب )ٖ)
 (.ِٖٓالتحقيق )ص: (. ٗ)
   /أ من نسخة )ظ(.ُُٕقولو ))زلل(( هناية لوح ( َُ)



 

 

 
 

 443 فصل يف السجدات                        اإلمداد شرح اإلرشاد البن حجر اهليتمي                                                          

كإف تكلم  ,أك يطأ خبثا ,(2)الًتتيب دبا فيو (1)ما دل يطل الفصل عرفا كما مر ُب مبحث يبٍت
 .أك استدبر القبلة ,تكلم قليبل أك مشى كذلك

أك أكثر, فإنو  إذا كاف ادلشكوؾ فيو كادلعدـك فأتى بو كىو ركن (و) /أ[ُِْ]
 ؛ ألنو إف كاف زائدان (3)(و  ل  ع  ف   ة  اد  ي  ز   ز  و  ج   ن  إ  )بل  ,ال مطلقان  (و  ك  ش   ال  ز   ن  إ  و   ،د  ج  س  ي  )

 .(5)/فللًتدد ادلوجب لضعف النية (4)/فالسجود للزيادة كإال
 فٍ بأى ] (6)األخَت فإف زاؿ شكو بعد تشهده شك ُب تشهده ىل ىو األكؿ أك :مثالو 

أك ُب ركعة  ,فبل (8)]قبل قيامو[أك  ,بتقدير لفعلو زائدان  ؛سجد (7)بعد قيامو أنو األكؿ[ افى بى 
للًتدد   ؛وي ك  زاؿ شى  فٍ كإً  ,ىو فيها أثالثة ىي أـ رابعة؟ كاستمر شاكا إذل أف انتصب سجد

القياـ أقرب  إذل صار فٍ كإً  ,كقبل انتصابو دل يسجدبعد تردده  (9)وي ك  زاؿ شى  فٍ , فإً ر  كما مى 
عمده ال  ف  ألى  ؛صَتكرتو إذل ذلك ال يقتضي السجود ف  ألى  ؛(11)كمن تبعو (10)لئلسنوم خبلفان 
 .نبو عليو  ابن العماد ,مع عودهكإّنا ادلبطل عمده  ,يبطل
 ر  ي  غ  ) ر  فرؽ بينهما كما مى أك عمده؛ إذ ال  لو (ام  م  إ   و  ه  س  ل  )سجدتاف  للمأمـو ن  سي  (و  )    

اإلماـ, كىكذا بأف اقتدل مسبوؽ  إماـ إماـ اإلماـ, كإماـ :أم (و  ام  م  إ  )لسهو  (و ،ث  د  ح  م  

                                                 

  بحث(( ساقط من )ـ(,ك)ح(.قولو ))م(.  ُ)
 (.ِْٖ)ينظر صفحة ( ِ)
  قولو ))فعلو(( ُب )ظ( ))أصلو((.(.  ّ)
   /ب من نسخة )ح(.ُِّهناية لوح  ((كإال))قولو ( ْ)
   /ب من )ـ(.ٔٗهناية لوح  ((النية))قولو ( ٓ)
  قولو ))تشهده(( ُب )ح( ))التشهد((.(.  ٔ)
  من بقية الٌنسخ. ساقط من األصل كادلثبتكؿ(( قولو ))بأف باف بعد قيامو انو األ(.  ٕ)
  قولو ))قبل قيامو(( ُب األصل )) فيو((.(.  ٖ)
  قولو ))كما مر,فإف زاؿ شكو(( ساقط من )ظ(.(.  ٗ)
 (.ِِٕ/ّينظر: ادلهمات: )( َُ)
  .(ِّْ/ ُ) :مغٍت احملتاجينظر: ( ُُ)
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 ل  ب  ق   )إماـ إمامو  (ِ)كاف سهو إمامو أك (ُ)(و  ل  و  )بساه فلما قاـ ليتم اقتدل بو آخر كىكذا 
/ب[ لصبلتو ُِْانية لتطرؽ اخللل فيهما ]اقتدائو ىو ُب األكذل كإمامو ُب الث :أم (و  ت  و  د  ق  

 .(ّ)للمأمـو السجود فيهما ]أيضان[ ن  سى كيي  ,من صبلة إمامو كلتحمل اإلماـ عنو السهو
 (ك  ر  ت   )أك  ,بطلت صبلة اإلماـ بعد كقوع السهو منو حبدث أك غَتهأك  ,فارقو (ن  إ  و  )

كعند سجود  ,ىو (5)ماـ جربهدل بجربه اإل (4)كإذا ,صبلتولدخوؿ النقص على  اإلماـ السجود
  ,(6)ففسجوده لسهوه مسنو  ,أك موافقان  ,كاف  سجود اإلماـ يلـز ادلأمـو متابعتو فيو مسبوقان 

كيعيد ادلسبوؽ السجود آخر  ,فإف زبلف عامدا عادلا بطلت صبلتو ,كاجبة (7)]فيو[ كمتابعتو
 آخر كلو اقتدل بو مسبوؽ آخر كىكذا سجد كل مع إمامو ٍب ُب ,آخر صبلتو كما يأٌب

أيضا أف من  (8)ر  , كمى ر  كيكرر السجود ىنا لسهو كاحد صورة ال حكما نظَت ما مى  ,صبلتو
فبل  ,يدتودل يسقط السجود عن ادلأمـو اعتبارا بعق ذىبونفي فًتؾ القنوت عمبل دباقتدل حب

كإّنا يسجد ادلأمـو  ,يَت بسهو اإلماـ عن ىذه الصورة كما قيلتصح دعول االحًتاز بالتع
  (ف  ل  خ  )الواقع منو حاؿ كونو  (ه  و  ه  س  ل  )لغَت ذلك فبل يسجد  (ل  ) (9)[ادلذكور]و إمامو لسه

  ,عذربؿ السهو اكإف دل ينو اإلمامة أك زبلف عنو ادلأمـو ح ,(ر  ه  ط  ت  م  )إماـ لو   (ف  ل  خ  )
ملو لسهو؛ ألف سهوه ُب حاؿ قدكتو بو حي/أ[ بعد كقوع آُِأك طرأ لو احلدث ] ,كزحاـ

                                                 

  .()احملل()قولو ))اجململ(( ُب )ح( (.  ُ)
  و(( ُب )ـ( ))أك((.قولو ))كل(.  ِ)
  ., كادلثبت من بقية النسخُب األصل ))إف(( (قولو ))أيضان((.  ّ)
  قولو ))كإذا(( ُب بقية الٌنسخ ))فإذا((.(.  ْ)
  قولو ))جربه(( ُب )ظ( ))أجربه((.(.  ٓ)
  (( ساقط من )ـ(.و فيو ػػػػػػػ إذل ػػػػػػػ مسنوفمن قولو ))متابعت(.  ٔ)
  ساقط من األصل كادلثبت من بقية الٌنسخ.قولو ))فيو(( (.  ٕ)
 .(َّْصفحة )( ٖ)
  , كادلثبت من بقية النسخ.قولو ))ادلذكور(( ُب األصل ))ادلذكو(((.  ٗ)
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 (2)/دل يأمر من مشت العاطس خلفو و ن  كألى  ؛تحمل عنو القنوت كغَتهكما ي (1)عنو
  .(3)بالسجود

ة الًتؾ كال ثواب لو ُب حقو من جه (4)كونو غَت سلاطب بو فبل كراىةكمعٌت ربملو  عنو:  
كالتغاير  ,((متطهر)), كقولو ىنا: ((غَت زلدث)) :كخرج بقولو ُب ادلسألة السابقة لعدـ الفعل.

إذ ال  ؛تحمل اإلماـ عنوكال ي ,فبل يلحقو سهوه زلدثان  وي إمامي  فى بىا (6)]إذا[ ما ,(5)نتفننهما لليب
ة حاؿ السهو, ككوف الصبلة خلف احملدث مجاعة إّنا ىو من حيث حصوؿ ال قدكة حقيق

ال من حيث  (7)ثواهبا للمأمـو لقصده ذلا من غَت حيلة لو ُب االطبلع على حدث اإلماـ
 (8)على الشيخُت فسقط اعًتاض كثَتين ,ذ اإلماـ ليس ُب صبلةإ ؛كجود رابطة بينهما

  ,(9)ٍب اقتدل بو كفارؽ خلوؼ سهو إمامو لو منفردان  سهالو ما خلف إماـ  :كبقولو ,بذلك
 

                                                 

  قولو ))عنو(( ساقط من )ح(.(.  ُ)
   /أ من )ـ(.ََِ(( هناية لوح خلفوقولو ))( ِ)
, إذ عطس رجل من ي مع رسوؿ اهلل معاكية بن احلكم السلمي, قاؿ: بينا أنا أصليشَت حلديث  (3)

, فقلت: يرمحك اهلل فرماين القـو بأبصارىم, فقلت: كاثكل أمياه, ما شأنكم؟ تنظركف إرل,  ،من القـو
فجعلوا يضربوف بأيديهم على أفخاذىم, فلما رأيتهم يصمتونٍت لكٍت سكت, فلما صلى رسوؿ اهلل 

تعليما منو, فواهلل, ما كهرين كال ضربٍت كال  , فبأيب ىو كأمي, ما رأيت معلما قبلو كال بعده أحسن
إف ىذه الصبلة ال يصلح فيها شيء من كبلـ الناس, إّنا ىو التسبيح كالتكبَت كقراءة »شتمٍت, قاؿ: 

 ,كتاب ادلساجد كمواضع الصبلة (ّٕٓ( )ُّٖ/ ُ) :صحيح مسلم..احلديث. أك كما قاؿ « القرآف
 .ف من إباحتوباب ربرًن الكبلـ ُب الصبلة, كنسخ ما كا

  قولو ))كراىة(( ُب )ح( ))كراىي ة((.(.  ْ)
  قولو ))للتفنن(( ُب )ـ( ))للتفنن بو((.(.  ٓ)
  قولو ))إذا(( ساقط من األصل كادلثبت من بقية الٌنسخ.(.  ٔ)
  قولو ))اإلماـ(( ُب )ـ( ))إماـ((.(.  ٕ)
  .(ِِٔ/ ِ) :لوىاجاالنجم ك  ,(ْٕٖ/ ّ) :كفاية النبيو ُب شرح التنبيوينظر:  ( ٖ)
  قولو ))لو(( ساقط من )ظ(.(.  ٗ)
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اخللل من صبلة اإلماـ إذل صبلة ادلأمـو  معدقد عهد تو ن  بأى  ر  كلو كاف قبل اقتدائو كما مى 
/ب[ يسجد ُِٓالركوع أتى بركعة بعد سبلـ إمامو كال ] كلو نسي ادلأمـو حنو ,دكف عكسو

أك قبلو لوقوع السهو حاؿ  (1),كاألكجو أنو ال  فرؽ بُت أف يتذكر ذلك بعد سبلـ اإلماـ
 .القدكة كإف دل يعلم بو إال بعد انقضائها

انقطاع  (3)]بعد[ سهوه  (2)/ون  ألى  ؛سجد ادلسبوؽ بعد سبلـ اإلماـ سهوان  مى كلو سل   
, كاقتضاه (7)كغَتمها (6)كاألذرعي (5)كما اعتمده ابن الرفعة  (4)]معو[ مى ة خببلؼ ما لو سل  القدك 

كإف أقره شيخنا ُب  ,(9)((ركضو))خبلفا للمصنف ُب  (8)((أصل الركضة))كاقتضاه كبلـ 
  .(10)شرحو

حيث جاز  - (د  ج  س  و   اد  ع  )للسهو ٍب  قبل أف يسجد ناسيان م سها اإلماـ فسل   (ن  إ  ف  )
 (و  ع  اب   ت  ) - وفعقب (11)/نسي فٍ فإً  ,ابقة ُب قوؿ ادلصنفبأف كجدت فيو الشركط السلو ذلك 

أك  ,كمن زبلف ال يسجد بل يتم التشهد ,(12)[]ناسيان معو  مى من ادلأمومُت من سل   كجوبان 
ُب األخَتة أخذا من كبلـ  (13)أك سهوا عن سبلـ اإلماـ كما حبثو البلقيٍت ,عود اإلماـلينتظر 

                                                 

  قولو ))اإلماـ(( ساقط من )ـ(.(.  ُ)
   /ب من نسخة )ظ(.ُُٕقولو ))ألنو(( هناية لوح ( ِ)
  ساقط من األصل كادلثبت من بقية الٌنسخ. ((بعد))قولو (.  ّ)
  بعده(( كادلثبت من بقية الٌنسخ.))ُب األصل  ((معو))قولو (.  ْ)
 . (ْٕٖ/ ّ) :( كفاية النبيو ُب شرح التنبيوٓ)
  .(ٖٓ/ ِ) :احملتاجهناية ينظر النقل عنو ُب   (.ٔ)
  .(ِِٔ/ ِ) :الوىاجالنجم  (ُٖٗ/ ِالتهذيب ُب فقو اإلماـ الشافعي )ينظر:  ( ٕ)
 . (ّٗ/ ِ) :( العزيز شرح الوجيزٖ)
 (.ُِٓ/ُركض الطالب: )( ٗ)
  .(ُّٗ/ ُ) :ادلطالب( أسٌت َُ)
   /أ من نسخة )ح(.ُِْقولو ))نسي(( هناية لوح ( ُُ)
  , كادلثبت من بقية النسخ.قولو ))ناسيا(( ُب األصل ))أيضا(((.  ُِ)
  (.ِٖٕ/ُ) لبلقيٍتينظر التدريب ل (ُّ)
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تقرر ُب يقتضي خبلفو كخبلؼ ما  (2)((كالعزيز)) (1)((احلاكم))كاف كبلـ   كإف ,مجاعة
دل يوافقو , فإف كاإلماـ قد عاد إذل الصبلة ,تقطع ادلتابعة ؛ ألنو دل حيدث نيةن الصورتُت قبلو

فالقياس أنو يلزمو العود دلتابعة  ,كلو قاـ ادلسبوؽ ليأٌب دبا عليو ,عادلا عامدا بطلت صبلتو
سهو اإلماـ فبل بجوز  (3)/مع تذكره (دا  ام  ع  )منهم  (م  ل  س   ن  م   ل  ) ,عاد /أ[ُِٔ]اإلماـ إذا 

؛ ألنو قطع ادلتابعة (د  ج  س  ي  ل   ف  ل  خ  ت   و  أ  ) (4)لو موافقتو؛ ألنو مع ذلك يتعذر رجوعو للصبلة
 فلو دل يسجد حىت عاد اإلماـ سجد منفردا كال يتابعو. ,بتخلفو بنية السجود
, كقد  فيو اـ ذلك كاجب كزبلف ىذا ليسجد سليػ ره قي ف  سبوؽ السابق بأى كفارؽ ىذا ادل

كعلم من كبلمو باألكذل أنو يلـز ادلأمـو موافقة اإلماـ الذم دل  اختاره فانقطعت القدكة,
كىو كذلك ما دل يعلم  أف سجوده لغَت  ,ُب سجود السهو كإف جهل سهوه م سهوان يسلٌ 

سجوده بعقيدتو, نعم يلحقو سهوه ب عتباران إذا سجد افبل يوافقو  ,مقتض كنهوض قليل
كاألكجو  ,(7)(6)خبلفا دلن زعم أنو ال يسجد أكال كال ثانيا (5)لذلك فيسجد لو كما قالو مجع

لكن ال بجوز لو فعلو إال  ,كاألكجو أنو دبجرد كضع اإلماـ جبهتو يتوجو على ادلأمـو السجود
ال بجوز لو  (8)كدل يسجد لو اإلماـ إمامو م اإلماـ؛ ألف من حلقو سهوإف نول مفارقتو أك سل

م غلطو كىو ساجد معو كجب عليو العود كلو عل ,أك سبلـ إمامو (10)إال بعد مفارقتو (9)فعلو
/ب[ كسجد أك انتظر سبلمو ٍب سجد كيتصور ُِٔشاء فارقو ] فٍ ٍب إً  ,العود إذل اجللوس

                                                 

 (.َُٕاحلاكم الصغَت )ص: ( ُ)
 . (ٓٗ/ ِ) :( العزيز شرح الوجيزِ)
   /ب من )ـ(.ََِ(( هناية لوح قولو ))تذكره( ّ)
  رجوعو للصبلة(( ُب )ظ( ))كجود الصبلة((.))قولو   (.ْ)
  .(ُِّ)ص:  ادلنهاج القوًنينظر: ( ٓ)
  ثانيان((.اقط من )ح( كُب)ظ(, ك)ـ( ))قولو ))كال ثانيان(( س(.  ٔ)
  .(ْٔ/ ُ) :فتح الوىابك  ,(ُّٗ/ ُ) :أسٌت ادلطالبينظر: ( ٕ)
  (( مكرر ُب األصل.كلو يسجد لو اإلماـقولو ))(.  ٖ)
  (( ساقط من )ح(.بجوز لو فعلو -إذل -نول مفارقتو من قولو ))إال أف(.  ٗ)
  (( ساقط من )ظ(.إال بعد مفارقتو -إذل -لم اإلماـمن قولو ))أك س(.  َُ)
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ال  ,أك خبرب معصـو ,توبلك بقولو لو ذلك بعد سبلمو أك بكتاعلم ادلأمـو بغلط اإلماـ ُب ذ
ـ أنو أتى كإف علم ادلأمو  ,الحتماؿ أنو شك ُب فعل بعض معُت, كذلك مقتضى ؛بغَت ذلك

  .راي, كدبا تقرر علم اندفاع استشكاؿ كثَتين ذلذه ادلسألة حكما كتصو بو فيلزمو موافقتو فيو
و ال ن  أى  ر  د صورة دلا مى السجو  :أم  (1)(ه  يد  ع  ي  )و ن  و سها فسجد للسهو فإً ن  أى  من ظن   (و  )
قاؿ ُب ادلطلب: كقضية  ة سجوده األكؿ سهوا,بالكلية لزياد (و  ه  س   ل  )ف أى  (ان  ب   ن  إ  )يتعدد 

 انتهى. (2)]كذلك[ىذا إف ظن السهو بجوز السجود كليس,
كعلى ما لو ظن ترؾ ما  ,ظن السهو مقتض ف  لو اعتقد أى  (3)]ما[ كبجاب حبملو على

ا لو باف م  أى  ,للتعبَت بو فبل فائدة اكالظن ُب ىذكالشك   ,كىذا رلوز لو ,يقتضي السجود
فإنو بجزيو ألنو  ,أف ادلًتكؾ القنوت فإذا ىو التشهد مثبلكأف ظن   ,لكنو غَت ما ظنوك سهو 

كمسبوؽ سجد مع   (م  ت  ي  ل   ام  ق   ن  م  ) يعيده أيضان  (و  )قصد بو جرب اخللل كىو بجرب كل خلل 
فسجد ُب آخر الركعتُت ٍب حصل موجب إسباـ من نية  (4)/سها ككقاصرو  ,مإمامو ٍب قاـ ليت

ككإماـ مجعة سها كسجدكا فخرج الوقت قبل السبلـ  ,فقاـ ليتم /أ[ُِٕإقامة أك غَتىا ]
إذ زللو  ؛لتبُت كقوع السجود األكؿ ُب غَت زللو ؛فقاموا إلسبامها ظهرا فيعيده كل من ىؤالء

  آخر الصبلة.
 
 
 
 

                                                 

نو زاد سجدتُت فيو كجهاف أصحهما أنو يسجد أل)) (ُّٕ/ ْ) :العزيز بشرح الوجيز قاؿ ُب(. ُ)
 ((سهوا فيجرب ىذا اخللل بالسجود

  ساقط من األصل, كادلثبت من بقية النسخ. قولو ))كذلك(((.  ِ)
  ساقط من االصل, كادلثبت من بقية النسخ. قولو ))ما(((.  ّ)
 /أ من )ـ(.َُِهناية لوح  ((سها))قولو ( ْ)
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لو  (ق  اب  س  )حاؿ اقتدائو بو أك قبلو  (اه  س  )إماـ  (ة  يف  ل  خ  ) م  تً يي لً  (1)كاف من قاـ (و  ل  و  )
فإف ىذا اخلليفة الذم ىو مسبوؽ يعيده جلريانو على ترتيب صبلة إمامو  ,ببعض الصبلة

فإف لزمو اإلسباـ بعد أف سجد ثانيا آخر  ,فيسجد آخر صبلة اإلماـ كآخر صبلة نفسو
 : ال يعيده.(2)كقيلصبلتو سجد ثالثا, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

  قولو ))قاـ(( ُب )ظ( ))قياـ((.(.  ُ)
  .(َْْ/ ُ) :مغٍت احملتاج, ك (ِٕٔ/ ِ) :الوىاجالنجم ينظر: ( ِ)
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ما أتى بو لفعلو ُب غَت  أك أكثر لغى ,بركعة (1)/كأتى فقاـ مى سل  ظن ادلسبوؽ أف إمامو : فرع
كمىت علم أنو قاـ قبل سبلمو كلو بعده كجب  ,فإف كقت التدارؾ بعد انقضاء القدكة ,زللو

منو زيادة بعد سبلـ اإلماـ؛ كيسجد للسهو إف كقعت  ,أف بجلس؛ ألف قيامو غَت معتد بو
 .(2)ألنو ال يتحملها حينئذ

 .أف سجدة التبلكة ال بجزم عنها ركوع عندناكاعلم 
 نٍ مً  (و  )ما يأٌب, كاخلبلؼ  إّنا ىو ُب كجوهبا  (3)كاألصل ُب مشركعيتها قبل اإلمجاع 

ت كها دلا قرئ/ب[ تر ُِٕ] ب دلا صح أنو كإّنا دل ذب ,(4)/ها على التأكيدفعلي  (ن  س  ) ٍبى  
, كمن  قوؿ عمر (5)عليو سورة النجم

إف اهلل دل »: (7)على منربه حبضرة اجلم الغفَت (6)
فردة فبل بجوز ضم  (ة  د  ج  س  )كدل ينكره أحد  فكاف إمجاعا سكوتيا كىي  .(8)«يكتبها علينا

                                                 

   /أ من نسخة )ظ(.ُُٖقولو ))كأتى(( هناية لوح ( ُ)
 ركضة الطالبُت (.ُْْ, ُّْ/ْ( اجملموع شرح ادلهذب )ّٗ/ ِ) :العزيز شرح الوجيزينظر:  (ِ)

(ُ /ُُّ).  
 على مشركعية سجود التبلكة , كاختلفوا ُب كجوبو, فقاؿ األحناؼ بالوجوب ينظر:مجع العلماء أ (ّ)

اختبلؼ  (ِّّ/ ُبداية اجملتهد كهناية ادلقتصد ) (ُّٔ/ ُيب الشرائع )بدائع الصنائع ُب ترت
  .(ُُّ/ ُاألئمة العلماء )

   /ب من نسخة )ح(.ُِْقولو ))التأكيد(( هناية لوح ( ْ)
صحيح  .كالنجم إذا ىول فلم يسجد أنو قرأ على رسوؿ اهلل  يشَت حلديث زيد بن ثابت ( ٓ)

 .باب سجود التبلكة ,اجد كمواضع الصبلةكتاب ادلس (ٕٕٓ( )َْٔ/ ُ) :مسلم
  (( ساقط من )ظ(.قولو ))(.  ٔ)
كأصل الكلمة من اجلمـو كاجلمة, كىو االجتماع كالكثرة, كالغفَت  ,كثَتةال ماعة اجل :م الغفَتاجل( ٕ)

لساف ينظر:  .من الغفر كىو التغطية كالسًت, فجعلت الكلمتاف ُب موضع الشموؿ كاإلحاطة
 . (ْٖ/ ْ) :رلمع حبار األنوارك  ,(َُٗ/ ُِ) :العرب

. كصححو ابن ما جاء ُب سجود القرآف ,باب كقوت الصبلة (َُٕ) (ِٖٖ/ ِ) :الكدلوطأ ادل ( ٖ)
 . (ِٕٗ/ ْ) :البدر ادلنَت ابن ادللقن ُب
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 (2)ركطهمعها من حنو سًت  :أم (ة  ال  ص   وط  ر  ش  ب  )إف كقعت  (1)أخرل إليها, كإّنا ذبزم
اآلية   (3)فمىت قدمها عليو أك دل يسمع أك يقرأ ,كاستقباؿ كدخوؿ كقت  كىو ىنا آخر اآلية

 .(5)كغَت ذلك شلا مر ,ككضع اجلبهة مكشوفة ,, كترؾ حنو كبلـ(4)كلها دل بجز  اتفاقا
كىو تكبَتة  ,الصبلة كما يفيده كبلمو اآلٌبكانت خارج   فٍ إً  حتمان  (م  ر  ح  ت  )مع  (و  )
كاف   فٍ فإهنا ال ربتاج لنية فعل السجدة  كإً  ,مقركنة بالنية خببلؼ ما إذا كانت فيها اإلحراـ

نية الصبلة ال حبة عليها, كمعٌت قوذلم: نية الصبلة منس ف  مطلق السجود؛ ألى  البد من قصد
ها على جهة كوهنا تنوب عن سجدة منها؛ ألهنا لسبب قد يوجد كقد لمتشملها أهنا دل يش

  .ال يوجد
اآلٌب أيضا ؛ ألهنا  كما يفيده كبلمو  أيضان كانت خارجها   (6)/فٍ حتما إً  (م  ال  س  )مع  (و  )

  .ألهنا تفتقر إذل اإلحراـ فافتقرت  إذل التحلل كالصبلة
فيسن رفع يديو عند  ,من السجود كالتحـر كالسبلـ ندبا (ل  ك    ن  ن  س  )/أ[ ُِٖمع ] (و  )

كأف يكوف  ,كأف يستقبل بوجهو مع صدره ,وكأف يكرب ُب ىوي ,ال مع اذلوم ر  التحـر كما مى 
كاحلاضرين  ,كأف ينوم اخلركج منها ,م ثانيوكأف يسل    ,كأف ينطق بالنية ,بثوبُت مستًتان 

كأف ال يكف  ,كأف يضع أنفو ككل يديو كرجليو ,كيتورؾ بعدىا ,كأف يفًتش قبلها ,بالتسليم
كغَت ذلك شلا  ,يرفع رأسو مكربا كأف ,كأف يأٌب بذكر السجود السابق فيها ,شعرا كال ثوبا

 .ر  يعلم شلا مى 
 

                                                 

  قولو )) كإّنا ذبزم(( ُب )ح( ))كإّنا دل ذبزم((.(.  ُ)
من طهر,كسًت((, كُب )ـ( ))من حنو ))من حنو سًت , كطهر(( ُب )ظ(, ك)ح( )) قولو(.  ِ)

  طهر,كسًت((.
  قولو ))يقرأ(( ُب )ظ( ))دل يقرأ((.(.  ّ)
  .(ّّٖ/ ُ) :الغرر البهيةينظر: ( ْ)
  قولو ))شلا مر(( ساقط من )ظ(.(.  ٓ)
   /ب من )ـ(.َُِهناية لوح  (قولو ))إف(( ٔ)
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كال القياـ إف   ,دالتشه   نٌ سى كال يي  ,(1)من الشامل دلا ذكر من زيادتو ((كسنن كل))كقولو: 
 . (3)كغَته (2)((اجملموع))كاف جالسا على ادلعتمد ُب 

ف كبلـ كما أفاد كبلمو دك  -ألجلها فهي سبب لو  :أم (ة  و  ال  ت  ل  )كالسجود ادلطلوب 
 (6)كما  ُب أصلو  (5)من القرآف منها سجدتا احلج (ة  آي   ة  ر ش  ع   ع  ب  ر  أ  ي ف  )يكوف  - (4)أصلو

, ُب النجم ادلفصل كثبلثة ُب ,(7)كحذفو؛ ألنو ال خبلؼ فيو عندنا كإف خالف فيو أبو حنيفة
من قوؿ عمرك بن  -(10)كإف ضعفو بعضهم - (9)دلا صح ؛(8)النجم كاالنشقاؽ كاقرأ

مخس عشرة سجدة ُب القرآف منها ثبلث ُب  /ب[ رسوؿ اهلل ُِٖأقرأين ]» :(11)العاص

                                                 

 (.ٖٗ(. كاإلرشاد )ص:ُُٕينظر: احلاكم الصغَت )ص:(ُ)  
  .(ْٔ/ ْ) :موع شرح ادلهذب( اجملِ)
 . (ّْٖ/ ّ) :كفاية النبيو ُب شرح التنبيو  ينظر:( ّ)
 (.ٖٗكاإلرشاد )ص:(ُُٕينظر: احلاكم الصغَت للقزكيٍت )ص/( ْ)
  .(ُٖٓ/ ْفتح العزيز بشرح الوجيز للرافعي ) (َِِ/ ِالوسيط ُب ادلذىب )ينظر: (ٓ)  
 (ُُٕينظر: احلاكم الصغَت للقزكيٍت: )ص/( ٔ)
بدائع الصنائع ُب , ك (ِْٕ/ ُ) :األصل للشيباين سجدة احلج الثانية. ينظر:احلنفية ال يركف ( ٕ)

  .(ُّٗ/ ُ) :ترتيب الشرائع
 .يريد سورة العلق( ٖ)
 . (َٔ/ ْ) :اجملموع شرح ادلهذبحسنو النوكم ُب  ( ٗ)
ادلنذرم كالنوكم كضعفو عبد احلق كابن كحسنو " :(ِٕ/ ِ) :التلخيص احلبَتقاؿ ابن حجر ُب  (َُ)

القطاف كفيو عبد اهلل بن منُت كىو رلهوؿ كالراكم عنو احلارث بن سعيد العتقي كىو ال يعرؼ 
  كقاؿ ابن ماكوال ليس لو غَت ىذا احلديث. ,أيضا

 عمرك بن العاص بن كائل القرشي, كأمو النابغة بنت حرملة سبية من بٍت جبلف بن عنزة  بنىو: ( ُُ)
صحايب جليل, أسلم قبل الفتح, ككاف من أمراء األجناد ُب الفتوحات, عرؼ  ,أسد بن ربيعة بن نزار

, (ُُْٖ/ ّ) :االستيعاب ُب معرفة األصحابينظر:  ىػ . ّْبالدىاء, كحسن التدبَت, توُب سنة 
 .(ُٓٔ/ ْ) :اإلصابة ُب سبييز الصحابةك 
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 دل يسجد » :كخرب ,(1)«اآلتية صادلفصل, كُب احلج سجدتاف, كاخلامسة عشر سجدة 
مثبت (3)ه[كغَت ]على  أنو ناؼ  ,(2)ضعيف «ربوؿ ادلدينة ُب شيء من ادلفصل منذ, 

مع أف إسبلمو سنة  ,(5)كاقرأ االنشقاؽ ُب أنو سجد مع النيب   (4)كصح عن أيب ىريرة
(7)چۆ  چ خرىا  ُب النحل كاألصح أنو آ ,أنو ال بجوز قبل آخر اآلية ر  كمى  ,(6)سنة سبع

 , 
(7)چ

 ,(10) چېئ  چ كحم السجدة  ,(9) چى   چ , كُب ص (8) چڌ  چ         كُب النمل  , 
  ., كالبقية ال خبلؼ فيها(11) چې  ېچ كُب االنشقاؽ ,(10)

 
 

                                                 

باب تفريع أبواب السجود, ككم سجدة ُب  ,كتاب الصبلة( َُُْ) (ٖٓ/ ِ) :( سنن أيب داكدُ)
  .القرآف

, كضعفو باب من دل ير السجود ُب ادلفصل ,كتاب الصبلة  (َُّْ) (ٖٓ/ ِ) :( سنن أيب داكدِ)
  .(ِّٓ/ ُ) :مشكاة ادلصابيحاأللباين ُب 

  , كادلثبت من بقية النسخ.قولو ))كغَته(( ُب األصل ))كغَت(((.  ّ)
اختلف ُب امسو كاسم أبيو, أسلم أبو ىريرة  ,لرمحن بن صخر الدكسي اليماينأبو ىريرة عبد اىو: ( ْ)

حىت كفاتو, ككاف أحفظ الصحابة للحديث, عاـ خيرب ُب السنة السابعة, كشهد خيربان, كالـز النيب 
 ينظر:  ىػ. ٗٓكىو سيد احلفاظ األثبات, محل عن النيب علمنا كثَتا طيبنا دل يبلغو أحد مثلو, توُب سنة 

 .(ُّٖ/ ٔ) :أسد الغابةك  ,(ُٖٕٔ/ ْ) :االستيعاب
 .باب سجود التبلكة ,كتاب ادلساجد كمواضع الصبلة (ٖٕٓ( )َْٔ/ ُ) :( صحيح مسلمٓ)
 . (ُّٖ/ ٔ) :أسد الغابةك  ,(ُٖٕٔ/ ْ) :االستيعاب ينظر: ( ٔ)
 (.َٓ): النحل( ٕ)
 (.ِٔ)( النمل: ٖ)
 (.ِْ)( ص: ٗ)
 (.ّٖ)( فصلت: َُ)
 (.ُِ)( االنشقاؽ: ُُ)
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بل ىي  ,(2)فسجدهتا ليست من سجدات التبلكة خبلفا البن سريج (1)(((ص))ي ف   ل  )
كالتبلكة سبب  داكد (3)]توبة[ ىي مطلوبة خارج الصبلة ألجل الشكر على قبوؿ

؛ ألف السجود (5)عند قراءة آيتها قبوؿ توبة آدـ  (4)ري ك  ذى تى كال يقاس بذلك  ,لتذكر ذلك
 ما صح أنو  (6)/قط, كمنواألصل, فيقتصر فيو على ما كرد فالسجود لذلك على خبلؼ 

  أما  ُب الصبلة  (8)«كنسجدىا شكرا (7)/سجدىا داكد توبة» : ((ص))قاؿ ُب سجدة
/أ[ كإال  فبل, كيسجد ُِٗكعلم التحرًن ] ,فيها, كتبطلها إف تعمد (9)فتحـر سجدة ]ص[

أف يفعلها استقبلال أك تبعا إلمامو الذم يراىا ُب للسهو كال فرؽ ُب البطبلف بُت كيسجد 
كإّنا دل ذبب ادلفارقة لكوف  ,صبلة بل يفارقو كال يسجد للسهو مطلقا أك ينتظره قائماال

ككجهو أف جنس سجود  ىذا من تلك القاعدة, ستثناءـ فعل مبطبل ُب عقيدة ادلأمـو الاإلما
التبلكة يغتفر ُب الصبلة كال يسجد للسهو ألجل انتظاره؛ ألف اإلماـ يتحملو؛ ألنو زيادة 

 هي عمدى  كإّنا يسجد لسجدة إمامو؛ ألف   ,يفعلو ككاف كالسهو بل أكذلخلفو دل  شيء
دلأمـو فيسجد لو بعد ف كسهوه فيلحق االكن دلا اغتفر لئلماـ دلا مر ك ,أصالة (10)/مبطله 

 سبلـ اإلماـ.

                                                 

  قولو ))ال ُب ص(( ُب )ـ( ))إال ُب ص((.(.  ُ)
 (.ّّٔينظر النقل عنو ُب خادـ الرافعي كالركضة )ص: ( ِ)
  , كادلثبت من بقية النسخ.قولو ))توبة(( ساقط من األصل(.  ّ)
  ساقط من )ظ(. ((تذكر))قولو (.  ْ)
 .[ُِِ-ُُِطو: ] چۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  چ : يريد قولو تعاذل( ٓ)
   /أ من )ـ(.َِِقولو ))كمنو(( هناية لوح ( ٔ)
   /ب من نسخة )ظ(.ُُٖقولو ))توبة(( هناية لوح ( ٕ)
, باب سجود القرآف السجود ُب ص ,كتاب االفتتاح( ٕٓٗ) (ُٗٓ/ ِ) :( سنن النسائيٖ)

  .(ِّٔ/ ُ) :مشكاة ادلصابيحكصححو األلباين ُب 
 كادلثبت من بقيت النسخ. الصبلة((قولو ))ص(( ُب األصل ))(.  ٗ)
   /أ من نسخة )ح(.ُِٓهناية لوح  ((مبطل))قولو ( َُ)
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 (3)كاندفاع اعًتاض اإلسنوم (2)((كاجملموع))  (1)((الركضة))كدبا تقرر يعلم معٌت عبارة   
فإف طاؿ الفصل عرفا بعد مساع اآلية  (را  و  ف   )يسن سجود التبلكة بعد اآلية  عليها, كإّنا

مجيعا لو  تعذر كأف ديضي زمن يغلب على الظن فيو أنو أعرض عنها لسبب  أك  (4)كقراءهتا
ا كبُت سببها, كحبث األذرعي بينه النقطاع النسبة حينئذكإف دل يفارؽ رللسو فاتت   (5)غَته

أك مصليا كقرأ  ,كلو كاف زلدثا فتطهر ,فوت كإف قصر الفصلقصد اإلعراض م األذرعي أف  
تها آيات كدل يطل الزمن ُب الكل دل آي/ب[ أك  قرأ بعد ُِٗ],قراءة مشركعة فسلم (6)آيتها
  .يضره

من  (8)دلا يومهو كبلـ أصلو (7)كلو من غَت قصد خبلفا (ع  ام  س  و  ) ر  دلا مى  (ئ  ار  ق  ل  ) ن  كسي 
  رضواف اهلل-كاف السجود لو آكد دلا صح من سجود الصحابة   كإف ,التقييد بادلستمع

لقراءتو  -عليهم
(9). 

 
 
 
 

                                                 

 . (ِّْ/ ُ) ركضة الطالبُت( ُ)
 . (َِْ/ ْ) :( اجملموع شرح ادلهذبِ)
 (.َِْ/ّادلهمات: )( ّ)
 قولو ))كقراءهتا(( ُب )ظ(,ك)ـ( ))أك قراءهتا((.(.  ْ)
  قولو ))غَته(( ُب )ح( ))لغَته((.(.  ٓ)
  قولو ))كقرأ آيتها(( ُب )ظ( ))كقراءهتا((.(.  ٔ)
  ))خبل((. قولو ))خبلفا(( ُب )ـ((.  ٕ)
 (ُُٕينظر: احلاكم الصغَت للقزكيٍت )ص/( ٖ)
كاف يقرأ القرآف, فيقرأ سورة فيها سجدة, فيسجد أف النيب »ابن عمر:  لعلو يشَت إذل حديث( ٗ)

 (ٕٓٓ( )َْٓ/ ُصحيح مسلم ) «جبهتو كنسجد معو, حىت ما بجد بعضنا موضعا دلكاف
 . باب سجود التبلكة, كتاب ادلساجد كمواضع الصبلة
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كخرج بالسامع أم جلميع اآلية كما مر األصم, كإف علم برؤية الساجدين كحنوه كقضية  
كىو كذلك إف دل تكره ذلا القراءة فيما يظهر  ,(2)قراءة امرأة (1)كبلمو أنو يسجد حىت لسماع

كما حبثو مجع بأف دل , لو استماع صوهتا (3)ا حبضرة األجانب كحيليظهر بأف دل ذبهر هب
 .(4)خيش منو فتنة

أك خوؼ  هوةحالة كإف اقًتف بو ش (6)مشركع ُب كل (5)استماع القرآف))كقوؿ الشارح: 
التبلكة بل من حيث الصوت فبل يبعد  (7)/فليس عدـ ادلشركعية حينئذ من حيث ؛فتنة

يرد بأنو إذا دل يسجد للقراءة ُب حنو الركوع  ,(8)((ذكره النوكمإطبلؽ استحباب السجود كما 
س من حيث التبلكة بل ألمر الركوع أك صبلة اجلنازة لكراىتها مع أف عدـ ادلشركعية لي

إذا دل يسجد لقراءتو غَت ادلشركعة فأكذل  فالقارئ كأيضان  , يسجد ىناال  أ (9)األكذلخارج فب
لكافر أم إف حلت لو ا كلسماع قراءة ؛دلشركع/أ[ غَت اَُّلسماعو ] ؛السامع ال يسجد

كتارؾ  ,كمصل إف قرأ ُب قياـ ,كزلدث ,كصيب ,كدل يكن معاندارجى إسبلمو القراءة بأف 

                                                 

  قولو ))لسماع(( ُب )ـ( ))لسامع((.(.  ُ)
  قولو ))امرأة(( ُب)ـ( ))ادلرأة((.(.  ِ)
  قولو ))كحيل(( ُب)ـ( ))كحل((.(.  ّ)
اية األخيار ُب حل غاية كفك  ,(ُُّ/ ِ) :حلية العلماء ُب معرفة مذاىب الفقهاءينظر: ( ْ)

 . (ُُٖاالختصار )ص: 
  قولو ))القرآف(( ُب)ظ( ))القراءة((.(.  ٓ)
  قولو ))كل(( ساقط من )ـ(.(.  ٔ)
   /ب من )ـ(.َِِهناية لوح  ((من حيث))قولو ( ٕ)
 /ب(ُّّ/ؿُشرح اإلرشاد للجوجرم )  ينظر: (ٖ)
 ))فاألكذل((.   قولو ))فباألكذل(( ُب)ـ(, ك)ح((.  ٗ)
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آكاـ ))]لصحة االقتداء باجلٍت كما ُب  (2)كالزركشي (1)كما قالو البلقيٍت  ,جٍتك  ,كملك ,ذلا
 .(4)(3)[((ادلرجاف

كالسكراف كما ُب  ,(7)دلن ضعفو خبلفان  (6)َتهكغ (5)نعم, اجلنب كما قالو القاضي
ادلعلمة كما قالو مجع  (9)كالساىي كالنائم كما قالو اإلسنوم كحنو الدرة من الطيور ,(8)((البياف))

فالشرط  ,لعدـ مشركعيتها كعدـ قصدىا ؛ال يسن السجود لسماع قراءهتم ,مجع متأخركف
 .دلن كىم فيو هبما خبلفادكراىتهما ال ن  (10)أم ]عدـ[ ,قراءة كاالستماعحل ال

كإّنا سن لقراءة السورة قبل الفاربة؛ ألف القياـ زلل القراءة ُب اجلملة فاغتفر فيو ما دل 
 .يغتفر ُب غَته

 

                                                 

 (.ُِّ/ُفتاكل البلقيٍت: )( ُ)
 (.ُّٕخادـ الرافعي كالركضة )ص: ( ِ)
ساقط من األصل ك)ح(, كادلثبت من  لصحة االقتداء باجلٍت كما ُب آكاـ ادلرجاف((.قولو ))(. ّ)

 )ظ(, ك)ـ(. 
 (.ُٔآكاـ ادلرجاف ُب أحكاـ اجلاف )ص: ( ْ)
 (.َِّ/ ُالتعليقة: )( ٓ)
 . (ُُٕ/ ُ) :حبر ادلذىب للركياينينظر: ( ٔ)
كأما (. قاؿ النوكم: )َِّ/ ُيشَت إذل تضعيف احلديث الذم اعتمد عليو القاضي ُب التعليقة )( ٕ)

فركاه الًتمذم كابن ماجو  ". ال يقرأ اجلنب كال احلائض شيئا من القرآف" :كأما حديث ابن عمر)
(. بُتكالبيهقي كغَتىم كىو حديث ضعيف ضعفو البخارم كالبيهقي كغَتمها كالضعف فيو 

 .(ُٓٓ/ ِ) :اجملموع شرح ادلهذب
 دل أإقف عليو ُب البياف.( ٖ)
  .(َّٔ/ ْ) :تكملة ادلعاجم العربية. ر ة: أنثى الببغاء ادلطوقة بلوف الورددي  (ٗ)
 ىي ُب قدر احلمامة فيتخذىا الناس لبلنتفاع بصوهتا كما يتخذكف الطاككس لبلنتفاع بصوتويقاؿ: ك 

  .(ُّٓ/ ْ) :ربفة احلبيب األصوات كقبوؿ التلقُت. كلونو كذلا قوة على حكاية
  قولو ))عدـ(( ساقط من األصل, كادلثبت من بقية النسخ.(.  َُ)
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بل ربـر القراءة بقصد السجود فقط ُب صبلة أك  ,كلو قرأ بقصد السجود دل يسن 
, (2)السبلـ ما أفىت بو ابن عبد, كتبطل الصبلة بو ك(1)((الركضة))كقت مكركه كما أفاده كبلـ 

ُب كما   ,, أما لو قرأ بقصد السجود كغَته شلا يتعلق بالقراءة فبل كراىة مطلقا(2)السبلـ
بقصد السجود  (3)كاف يقرأ ُب صبح اجلمعة بالسجدة كال نسلم أنو  ,((الركضة))

كليس القصد من قراءتنا ذلك السجدة  ,/ب[ البلقيٍتَُّخبلفا دلا زعمو ] ,فحسب
كميل األذرعي إذل عدـ  ,بل اتباع السنة ُب قراءهتا ُب الصبلة ادلخصوصة ,فحسب أيضا

 .((بشرل الكرًن))حرمة ذلك مبٍت  على ضعيف كما بينتو ُب 
دلا قيل إف  القارئ؛أم  (4)/(ه  ود  ج  س  ل  )مع تالسجود لكل من السامع كادلس (د  ك  أ  ت  يو  )

كمحلوا قوؿ  (5)تمده مجع متأخركفكلو االقتداء بو كما اع ,سجودمها يتوقف على سجوده
  .أنو ال يلزمو ذلك (7)كال ينوم االقتداء بو على أف ادلراد بو :(6)((الركضة))

 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 . (ِّْ/ ُ) :ركضة الطالبُت( ُ)
  .(ُٖٗ/ ُ) :ادلطالبأسٌت (, ك ِْٔ/ّينظر النقل عنو ُب ادلهمات: )( ِ)
 .ُب يـو اجلمعة باب ما يقرأ, كتاب اجلمعة (ٕٖٗ( )ٗٗٓ/ ِ( صحيح مسلم )ّ)
   /أ من نسخة )ظ(.ُُٗهناية لوح  ((لسجوده))قولو ( ْ)
  .(ّٕٔ/ ّ) :كفاية النبيو ُب شرح التنبيوينظر:  ( ٓ)
 .(ِّْ/ ُ) :ركضة الطالبُت( ٔ)
  قولو ))بو(( ساقط من )ـ(.(.  ٕ)
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النزكؿ كالصعود   أك على األرض بأف كاف ُب ,زللو  (1)كيسن تركها للخطيب إف دل ديكنو
 ترؾطوؿ الفصل لو  سجد زللو إف خشي (2)/وفإف أمكن ,دبواالة اخلطبة كإف دل خيل   ,كلفة

 ,(5)كُب اجلمعة, (4)ىنا ((الركضة))عبارٌب  (3)]رلمل[ىذا  ,كإال نزؿ كسجد ,أك كاف فيو كلفة
  .(7)بينهما تناقضادلن فهم أف  (6)/خبلفا ,(5)اجلمعة
أم: دكف ربـر كسبلـ, كيسن  (الس ج ود  ف  ق ط  )غَت صبلة اجلنازة  (ل  م ص ل  )سين   (و  )

و ة  )عند اذلوم إليو كالرفع منو, كإّنا يسن لو  (9)ديوالتكبَت دكف رفع ي (8)]لو[ أم:  (ل ق د 
ألجلها بأف كاف مأموما فسجد إمامو للتبلكة, فإف سجد دكف إمامو لقراءة إمامو أك غَتىا 

/أ[ أك ُُّ] - (10)كما أفهم ذلك كبلمو دكف كبلـ أصلو  -من  قراءة نفسو  أك غَته 
قراءتو بطلت صبلتو إف علم كتعمد, كهبذا يعلم ما زبلف عنو ُب سجوده ذلا, كإف دل يسمع 

؛ ألهنا عند عدـ سجود اإلماـ زلرمة, كعند سجوده كاجبة, فأم  ُب تعبَته بسنيتها للمأمـو
 حالة يتحقق فيها سلاطبتو بالسنية؟

 
 

                                                 

  قولو ))ديكنو(( ُب)ـ( ))دينكنو((.(.  ُ)
   )ـ(./أ من َِّهناية لوح  ((أمكنو))قولو ( ِ)
  كادلثبت من )ظ(,ك)ـ(. ))زلل(( قولو ))رلمل(( ُب األصل , ك)ح((.  ّ)
  .(ِّْ/ ُ) ركضة الطالبُت( ْ)
 (.ِٔ/ ِ) :ركضة الطالبُت( ٓ)
   /ب من نسخة )ح(.ُِٓهناية لوح  ((خبلفا))قولو ( ٔ)
 (.ِْٕ/ّينظر: ادلهمات: )( ٕ)
  قية النسخ.قولو ))لو(( ُب األصل ))ذلا((, كادلثبت من ب(.  ٖ)
  قولو ))دكف رفع يديو(( ُب )ح( ))كأف يرفع يديو((.(.  ٗ)
 (ُُٕينظر: احلاكم الصغَت للقزكيٍت )ص/( َُ)
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 ((كدلصل  ))كبجاب بأف ادلوقع ُب ذلك ىو تقدير سن ادلذكور خببلؼ ما إذا جعل قولو: 
فإف عبارتو حينئذ تفيد أف ذلك جائز, كىو يشمل الواجب, ]على أنو قد  ؛(1)]مستأنفان[

ديكن سلاطبتو بالسنية؛ لقوذلم لو تركو إمامو يسن لو فعلو بعد سبلمو, أم: كإف طاؿ الفصل 
 .(2)على األكجو لعذره بانشغالو بالصبلة[

 القياـ كلو قبل سجدة ُب(3)أم: ُب الصبلة آية (ف يه ا)أم: ادلصلي  (أ و  ل ق ر اء ت و  ) 
ت ق الا )الفاربة ال ُب غَته كما يعلم شلا مر حاؿ كونو  بأف كاف إماما أك منفردا, أما إذا  (م س 

, كإف قرب (5)دكف كبلـ أصلو (4)سجد لقراءة غَته أك لقراءة نفسو قبلها كما أفاده ]كبلمو[
  صبلتو إف علم كتعمد, نظَت ما مر. قرب الفصل فيما يظهر فتبطل

فبل يكره ذلما ذلك  (6)مأمـو قراءة آية سجدة, خببلؼ ادلنفرد كاإلماـكيكره لل
إذل السبلـ  (8)كلو ُب السر ية, ]لكن يسن لئلماـ تأخَت السجود ُب السر ية [ (7)خبصوصو

, كسنية (11)؛ دلا مىر  [(10)اقتضاه إطبلقهم, كصرح بو بعضهم (9)]كإف طاؿ الفصل كما
 (13)كيكره للمستقلذلما خبصوصها,  (12)ة آية السجدةالسجود ذلما ال يقتضي ندب قراء

                                                 

  ., كادلثبت من بقية النسخقولو ))مستأنفا(( ُب األصل ))مسابقان(((.  ُ)
  (( ساقط من األصل كادلثبت من بقية الٌنسخ. بالصبلة -إذل -من قولو ))على أنو(.  ِ)
  قولو ))آية(( ُب )ـ( ))أنو((.(.  ّ)
  قولو ))كبلمو(( ساقط من األصل, كادلثبت من بقية النسخ.(.  ْ)
 .(ُُٕينظر: احلاكم الصغَت للقزكيٍت)ص/( ٓ)
  (( ُب )ـ(ك)ح( ))اإلماـ كادلنفرد((.قولو ))ادلنفرد كاإلماـ(.  ٔ)
  قولو ))فبل يكره ذلما ذلك خبصوصو(( طمس ُب )ظ(.(.  ٕ)
  السرية(( ساقط من األصل كادلثبت من بقية الٌنسخ. -إذل -من قولو ))لكن(.  ٖ)
 طمس ُب )ظ(  قولو ))كإف طاؿ الفصل كما(((.  ٗ)
 . (ِٕ/ ْ) :اجملموع شرح ادلهذبينظر: ( َُ)
  زيادة من بقية الٌنسخ. دلا مر(( -إذل-من قولو ))كإف طاؿ(.  ُُ)
  ُب )ظ(. طمس قولو ))ندب قراءة آية سجدة(((.  ُِ)
  ))للمستقبل((. ُب )ظ( قولو ))للمستقل(((.  ُّ)
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/ب[ التمكن من ُُّاإلصغاء لقراءة غَته, ككذا إصغاء ادلأمـو لغَت قراءة إمامو لعدـ ]
إليها: ثبلثة  (2)كما مر, كعبارتو ىنا تشمل تسع صور أشرت  (1)السجود إلبطالو الصبلة/

 منطوقا, كستة مفهوما. 
مخسة فقط, ثنتُت منطوقا, كثبلثة مفهوما, كما يظهر تفيد من ذلك  (3)كعبارة أصلو

 بتأملهما. 
سببو ادلقتضي لو  (4)(أ ع اد   ك ل م ا)السجود  (ي ع يد  )من سجد لتبلكة كلو ُب الصبلة  (و  ) 

؛ لتجدد السبب (6)الفصل كاربد ادلكاف أـ ال (5)لو كإف كاف التكرير ُب ركعة سواء أقرب
ذرعي احتماؿ أف من يكرر للحفظ تكفيو مرة؛ لئبل ينقطع توفية احلكم األكؿ, كلؤل (7)بعد

كحفظو, كىو قريب, لكن إطبلقهم خيالفو, كإّنا يسن لئلماـ التكرير بل  (8)عن قراءتو
؛ ألهنم بصدد  السجود إف أمن التشويش على ادلأمومُت كإال دل يسن ذلك , كال يقاؿ: حيـر

 (10)تومهو عبارة أصلو (9)جدة, خبلفا دلاأف يفارقوه, أما لو كرر بدكف سجود فيكفيو للكل س
 السجود. (11)من أنو يكرر

 كقضية تعبَتىم بكفاه أنو بجوز لو التكرير.

                                                 

   /ب من )ـ(.َِّقولو ))الصبلة(( هناية لوح ( ُ)
  ُب )ح( ))استندت(( كطمس عليو ُب)ظ(. قولو ))أشرت(((.  ِ)
 (.ُُٕينظر: احلاكم الصغَت للقزكيٍت )ص/( ّ)
  قولو ))كلما أعاد(( طمس عليو ُب )ظ(.(.  ْ)
  قرب(( ُب )ـ( ))قرب((.قولو ))أ(.  ٓ)
  قولو ))ال(( ساقط من )ـ(.(.  ٔ)
  قولو ))لتجدد السبب بعد(( طمس عليو ُب )ظ(.(.  ٕ)
  قولو ))ينقطع عن قراءتو(( طمس ُب )ظ(.(.  ٖ)
  قولو ))دلا(( ُب )ظ( ))دلن((.(.  ٗ)
 (.ُُٕينظر: احلاكم الصغَت للقزكيٍت )ص/( َُ)
  كره((.قولو ))يكرر(( ُب )ـ( ))ي(.  ُُ)
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: ال يسجد إال كاحدة, يرد بقوذلم لو طاؼ أسابيع كدل (2)كأيب زرعة   (1)كقوؿ الشارح
/أ[ ُِّكما كاالىا, فكذا ]  عقب كل  سنتىو سين  فضبل عن اجلواز أف يواذل ركعاهتايصل 

 يقاؿ دبثلو ىنا. 
تيسىن  سجدة كسجدة التبلكة ُب شركطها ككيفيتها كسننها لكنها ال تشرع ُب  (و  ) 

ر  )الصبلة بل خارجها؛  ظاىرة من حيث ال حيتسب  (ح د وث  ن ع م ة  )هلل تعاذل بسبب  (ل ش ك 
لشامل للقسمُت ا ((حبدكث))يتوقعها قبل ذلك أـ ال خبلفا دلن قيد بو, فتعبَته  (3)سواء أكاف

ادلشعر بأنو دل يتوقعها قبل, كسواء  ((هبجـو)) (4)((ركضة))للقسمُت أكذل من تعبَته ُب 
  (9)كغَته (8), كأقره اإلسنوم(7)((الكفاية))اقتضاه كبلـ  (6)لو أك لنحو كلده كما/ (5)أكانت

, أك ماؿ أك جاه, كإف كاف لو شيء من ذلك, (10)كحدكث كلد أك حنو أخ كما قالو مجع
غائب, كنصر على عدك, كالذم يظهر أف زلل ذلك إذا كاف جاىا أك ماال أك نصرا كقدـك 

مباحا أك غائبا حيل الفرح بقدكمو كيعد نعمة عرفا, كإال دل يكن ذلك نعمة؛ إذ ىي ما يبلئم 
ظاىرة من  (ان د ف اع  ن ق م ة  )حدكث  (11)بسبب/ (و  )النفس من غَت عقوبة عليو ُب األجل, 

, كنجاة من غرؽ أك حيث ال حيتسب توق عها أـ ال عنو, أك عن حنو كلده على قياس ما مر 

                                                 

 /ب(ُّّ/ؿُسلطوط شرح اإلرشاد للجوجرم ) ينظر: (ُ)
 (.ِٕٓ/ِربرير الفتاكل: ) ينظر: (ِ)
  قولو ))أكاف(( ُب )ـ( ))كاف((.(.  ّ)
 (.ُٕٓ/ُركض الطالب: )( ْ)
  قولو ))أكانت(( ُب )ـ( ))كاف((.(.  ٓ)
   /ب من نسخة )ظ(.ُُٗهناية لوح  ((كما))قولو ( ٔ)
 . (ّٕٔ/ ّ) :شرح التنبيو ( كفاية النبيو ُبٕ)
 (.َِٓ/ّينظر: ادلهمات: )( ٖ)
  .(ٓٔ/ ُ) :فتح الوىابينظر: ( ٗ)
 (.َِٓ/ّينظر: ادلهمات: )( َُ)
   /أ من نسخة )ح(.ُِٔهناية لوح  ((بسبب))قولو ( ُُ)
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شفع ألمتو  :, كمن أنو(2)كاف إذا جاءه أمر يسر بو خىر  ساجدا   (1)حريق؛ دلا صح أنو/
/ب[, ٍب سأؿ فأعطي ُِّفأعطي ثلثهم فسجد شكرا, ٍب سأؿ فأعطي ثلثا فسجد ]

, كدلا (5)ْتاب علي من اليمن بإسبلـ مهداف, كمن سجوده دلا جاءه ك(3)الثلث الباقي فسجد
 . (7)صلى اهلل عليو عشرا (6)أف من صلى عليو مر ةن كدلا أخربه جربيل 

                                                 

   /أ من )ـ(.َِْ(( هناية لوح قولو ))أنو( ُ)
 .باب ُب سجود الشكر (ِْٕٕ) (ٖٗ/ ّ( سنن أيب داكد )ِ)
من مكة نريد ادلدينة, فلما   عامر بن سعد, عن أبيو, قاؿ: خرجنا مع رسوؿ اهلل حلديث  يشَت( ّ)

كنا قريبا من عزكرا نزؿ, ٍب رفع يديو فدعا اهلل ساعة, ٍب خر ساجدا فمكث طويبل, ٍب قاـ فرفع 
 - يديو فدعا اهلل ساعة, ٍب خر ساجدا فمكث طويبل, ٍب قاـ فرفع يديو ساعة, ٍب خر ساجدا

إين سألت ريب كشفعت ألميت, فأعطاين ثلث أميت فخررت ساجدا »قاؿ:  -ذكره أمحد ثبلثا 
شكرا لريب, ٍب رفعت رأسي فسألت ريب ألميت فأعطاين ثلث أميت فخررت ساجدا لريب شكرا, ٍب 

قاؿ أبو داكد: « رفعت رأسي, فسألت ريب ألميت فأعطاين الثلث اآلخر فخررت ساجدا لريب
اؽ أسقطو أمحد بن صاحل حُت حدثنا بو, فحدثٍت بو عنو موسى بن سهل أشعث بن إسح»

. قاؿ النوكم: باب ُب سجود الشكر( ِٕٕٓ) (ٖٗ/ ّ) . ركاه أبو داكد ُب سننو:«الرملي
 .ال نعلم ضعف أحد من ركاتو :(َٕ/ ْاجملموع شرح ادلهذب )

ف نوف ىذه النسبة إذل مهداف كامسو مهداف بفتح اذلاء كسكوف ادليم كفتح الداؿ ادلهملة كبعد األل ( ْ)
أكسلة بن مالك بن زيد بن ربيعة أكسلة بن اخليار بن مالك بن زيد بن كهبلف بن سبأ بن 

. يشجب بن يعرب بن قحطاف الشعب العظيم ينسب إليو خلق كثَت من الشعراء كالفرساف
  .(ُّٗ/ ّ) :اللباب ُب هتذيب األنسابينظر: 

ىذا إسناد صحيح, قد أخرج ( كقاؿ: ْْْٕ) (ُّٔ/ ّ) :السنن كاآلثارمعرفة ركاه البيهقي ُب ( ٓ)
أخرج البخارم صدر احلديث, كدل يسقو بتمامو, كسجود الشكر ُب سباـ احلديث صحيح على 

 شرطو.
  قولو ))مر ة(( ُب )ح( ))كاحدة((.(.  ٔ)
إركاء ( باب سجود الشكر. كضعفو األلباين ُب ّّٕٗ) (ُٖٓ/ ِ) :( السنن الكربل للبيهقيٕ)

 . (ِِٗ/ ِ) :الغليل ُب زبريج أحاديث منار السبيل
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كاألصحاب  (2)عن الشافعي رمحو اهلل تعاذل (1)((اجملموع))ادلذكور ُب -كخرج بالظاىرتُت 
  .(4)كجـز بو مجع (3)رمحهم اهلل

ادلعرفة  -كغَته (7)بو الشارح (6)ف اغًت: الصواب خبلفو, كإ(5)كال نظر لقوؿ اإلسنوم
, كفيو كقفة, فإف السجود حلدكث ادلعرفة كاندفاع ادلساكم (8)كسًت ادلساكم, كذا قالو شيخنا

إلخبار جربيل السابق, كاألكذل  سجوده  (9)أكذل من السجود لكثَت من النعم, كشلا ]يرده[
ة عدك, كال ضرر فيها, ٍب رأيت أف حيًتز بو عما ال كقع لو عادة كحدكث درىم كعدـ رؤي

 اشًتط ُب النعمة أف يكوف ذلا باؿ أك كقع كخطر كىو يؤيد ما ذكرتو. (10)اإلماـ
: ادلراد بالظهور اذلجـو لبلحًتاز عن االستمرار فيو سلالفة لكبلمهم (11)كقوؿ ابن النقيب

 من غَت دليل.
 
 

                                                 

 . (ٕٔ/ ْ) :اجملموع شرح ادلهذب (ُ)
  قولو ))رمحو اهلل تعاذل(( ساقط من )ـ(.(.  ِ)
  قولو ))رمحهم اهلل(( ساقط من )ـ(.(.  ّ)
 :ادلهذب ُب فقة اإلماـ الشافعي للشَتازم, ك (ّٓالتنبية ُب الفقو الشافعي )ص: ينظر: ( ْ)

(ُ/ُْٔ).  
 (.ِْٗ/ّادلهمات: )( ٓ)
  قولو ))اغًت(( ُب )ظ( ))اعترب((.(.  ٔ)
 /ب(ُّٖ/ؿُشرح اإلرشاد للجوجرم ) ينظر: (ٕ)
 . (ٓٔ/ ُ) :فتح الوىابينظر: ( ٖ)
  كادلثبت من )ظ(, ك)ح(. قولو ))يرد(( كُب)ـ( ))يؤيد(((.  ٗ)
 (.ِِٖ/ِينظر هناية ادلطلب: )( َُ)
 (.ّّٗ/ُنهاج: )السراج على نكت ادل( ُُ)
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 (1)((الركضة))ُب  أم: من حيث ال يدرم تبعا دلا ((من حيث ال حيتسب))كبقورل:  
أيضا ما لو تسبب  (6)كغَته (5)بو الشارح (4)أيضا, كاغًت (3), كإف نازع فيو اإلسنوم(2)كأصلها

 /أ[ عقبو كنسبتهما إليو فبل ُّّ] (9)العادة حبصوذلما (8)تسببان تقضي (7)تسبب فيهما
 سجود حينئذ؛ إذ ليس ُب ذلك من الوقع ما ُب احلدكث كاالندفاع بغَت ذلك.

كعلم شلا قررتو أنو ال نظر لتسببو ُب حصوؿ الولد بالوطء كالعافية بالدكاء؛ ألف ذلك ال 
 ينسب ُب العادة إذل فعلو, كيعد فيها نعمة ظاىرة.

كاإلسبلـ كالغٌت عن الناس,  (10)كخرج باحلدكث استمرار النعم كاندفاع النقم كالعافية  
 ر ُب السجود.ألف ذلك يؤدم إذل استغراؽ العم ؛(11)فبل يسجد لو

أف حدكث النعمة, كاندفاع النقمة العامُت للمسلمُت كاخلاصُت  (12)((اجملموع))كُب  
 فيسن السجود ذلما كادلطر عند القحط, كزكالو عند األذل.

 

                                                 

 . (ِّْ/ ُ) :ركضة الطالبُت( ُ)
 . (ُُْ/ ِ) :( العزيز شرح الوجيزِ)
 (.ِْٗ/ّادلهمات: )( ّ)
  قولو ))كاغًت(( ُب )ظ( ))كاعترب((.(.  ْ)
 /ب(ُّّ/ؿُشرح اإلرشاد للجوجرم ) ينظر: (ٓ)
 . (َُّ/ ِ) :احملتاجهناية ينظر: ( ٔ)
  قولو ))فيهما(( ُب )ـ( ))فيها((.(.  ٕ)
  قولو ))تقضي(( ُب )ظ(, ك)ـ( ))بقتضي((, كُب )ح( ))تقتضي((.(.  ٖ)
  قولو ))حبصوذلما(( ُب )ـ( ))حصولو((.(.  ٗ)
 ُب )ـ( زيادة قولو ))بالدكاء((.(.  َُ)
  قولو ))لو(( ساقط من )ح(.(.  ُُ)
 (.ٖٔ/ْاجملموع شرح ادلهذب: )( ُِ)
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ق  )بسبب ( و  ) ي ة  ف اس  عن األصحاب, كإف  (2)((الكفاية))دبعصيتو كما ُب   (1)يتجاىر (ر ؤ 
لرؤية  قياسا على سجوده  (5)((البحر))منو الكافر كما ُب , ك (4)فيو الزركشي (3)كإف نازع/

 ادلبتلى اآلٌب.
كمصيبة الدين أشد من مصيبة الدنيا, فطلب منو السجود شكران على السبلمة من  
 ذلك.
كقضيتو أف الفاسق ال يسجد لرؤية فاسق, لكن الذم يظهر أنو إف قصد زجره سجد  

بو دل يسجد إف كاف مثلو من كل كجو أك فسق  مطلقا, أك الشكر على السبلمة شلا ابتلي
 أقبح. الر اًئي

لرؤية العاصي  (8)أنو ال يسجد ((بالفاسق)) (7)كغَته  (6)/ب[ تعبَته كأصلوُّّكأفهم ]
 العاصي مطلقا.

: كىو متعُت, كمن الفاسق ادلصر على صغَتة إف غلبت (10)كغَته (9)قاؿ أبو زرعة
 معاصيو طاعاتو, كإال فبل.

 
 

                                                 

  (.))متجاىر( ُب بقية النسخ قولو  ))يتجاىر(((.  ُ)
 . (ّٖٕ/ ّ) :( كفاية النبيو ُب شرح التنبيوِ)
   /ب من )ـ(.َِْ(( هناية لوح قولو ))نازع( ّ)
 (.ّٗٗخادـ الرافعي كالركضة )ص/ (. ينظر:ْ)
 . (ُٗٔ/ ِ) :( حبر ادلذىب للركياينٓ)
 (ُُٕينظر: احلاكم الصغَت للقزكيٍت )ص/( ٔ)
 (.ٖٔ/ْينظر: اجملموع شرح ادلهذب: )( ٕ)
  ال يسجد(( ساقط من )ـ(. –إذل  –قولو ))شلا ابتلي  من(.  ٖ)
 (.ِٗٓ/ِربرير الفتاكل: )( ٗ)
  .(ُُٗ/ ُاإلقناع ُب حل ألفاظ أيب شجاع )ينظر: ( َُ)
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, أما ُب األكلُت فؤلنو (ظ اى را  ) (2)السجود لكل من ىذه األسباب الثبلثةكوف   (1)كيسن 
فؤلنو من التحدث بالنعمة ادلأمور بو, كزللو إف دل يتأذ غَته باإلظهار, كإال كأف ذبدد لو 

حبضرة فقَت, أك عافية حبضرة مبتلى, أك جاه حبضرة ضعيف, أك كلد حبضرة من ال  (3)ثركة
ىو سنة أخرل غَت السجود, كإف دل يعطو كبلمو, كأما ُب يولد لو, فبل يسن إظهارىا, ك 

 الثالث فليتوب الفاسق, كزللو ما دل خيف منو مفسدة أك ضررا كإال فالسنة اإلخفاء.
 (5)سجد مرة لرؤية ؛ ألنو (4)ببلية ُب حنو بدنو أك عقلو/ م ب ت لى ()بسبب رؤية  (و  ) 

, كضعف حركة, كنقص (9)ل بو قصر بالغ, كأخرل لرؤية رج(8)قرد (7), كأخرل لرؤية(6)زمن
  ء, كاختبلط عقل, على اخلبلؼ فيو.خلق, أك ببل

 

                                                 

  قولو ))كيسن(( ُب )ـ( ))كليس((.(.  ُ)
  قولو ))الثبلثة(( ساقط من )ـ(.(.  ِ)
  قولو ))ذبدد لو ثركة(( ُب )ـ( ))ربدثو لو مرة((.(.  ّ)
   /أ من نسخة )ظ(.َُِهناية لوح  ((عقلو))قولو ( ْ)
  قولو ))مرة لرؤية(( ُب )ح( ))من الركية((.(.  ٓ)
 :(ِٖٗ/ ِ) :رلمع الزكائد كمنبع الفوائد( قاؿ ُب ْْٕٓ) (ُّٖ/ ّ( معرفة السنن كاآلثار )ٔ)

 كفيو عبد العزيز بن عبيد اهلل كىو ضعيف.
  )ح(. قولو ))كأخرل لرؤية(( ساقط من(.  ٕ)
كاف إذا رأل رجبل متغَت اخللق سجد, كإذا رأل  أف النيب »جابر بن عبد اهلل: يشَت حلديث ( ٖ)

 (.ُْْٓ)(ُْ/ ٓ) :ادلعجم األكسط .«قردا سجد, كإذا قاـ من منامو سجد هلل
كفيو يوسف بن زلمد بن ادلنكدر كثقو أبو زرعة,  :(ِٖٗ/ ِ) :رلمع الزكائد كمنبع الفوائدقاؿ ُب 

 (.ُْْٓ)(ُْ/ ٓ) :و مجاعة. ادلعجم األكسطكضعف
رجبل نغاشيا يقاؿ لو زنيم قصَت فخر  زلمد بن علي قاؿ: رأل رسوؿ اهلل لعلو يشَت حلديث ( ٗ)

ركاية جابر من كىذا منقطع,  . قاؿ البيهقي:ساجدا, ٍب قاؿ: " أسأؿ اهلل العافية " النيب 
( سجود ّّٖٗ) (ُٗٓ/ ِ) :للبيهقيالسنن الكربل  .اجلعفي كلكن لو شاىد من كجو آخر

 الشكر.
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, كالسجود ىنا على (2()1)بشواىد ]أكدتو[/ كاف مرسبل فقد اعتضدكاحلديث كإف  
 السبلمة من ذلك أيضا.

/أ[ إف ساكاه من كل ُّْكقضيتو أف ادلبتلى ال يسجد لرؤية مبتلى آخر, كىو ظاىر ] 
, كإال فالذم ينبغي أنو يسجد, كال فرؽ بُت أف يكوف مع الفاسق كادلبتلى الر اًئيد كجو أك زا

 خبلفا لؤلذرعي فيهما. رؤيتو لو أك مركيتو أك ال,بقسميو ُب منزلو, كتتكرر 
ّرا  )كيسن أف يكوف السجود لرؤية ادلبتلى   لئبل يتأذل باإلظهار, نعم إف كاف غَت  (س 

: (3)لود ُب زنا كدل يعلم توبتو أظهرىا لو, كادلتجو كما قالو مجعمعذكر كمقطوع ُب سرقة أك رل
: أنو لو حضر ادلبتلى أك العاصي عند أعمى أك مسع صوهتما سامع كدل يرمها سن (3)مجع

, كالتعبَت هبا جرل على الغالب أك (4)السجود أيضا, فالشرط إما الرؤية كلو من بيعدو/
, كخبلفا (5)ه, كاألكجو كفاقا لؤلذرعي كغَتهحضورمها عند األعمى أك مساع صوهتما لو أك لغَت 

أنو يظهرىا للفاسق ادلبتلى, قاؿ األذرعي: ألنو أحق بالزجر كاالنزجار,  (6)كخبلفا للشارح
 كأنو يسن لو أف يبُت لو السبب كىو الفسق إف أمكن.

 
 
 
 
 

                                                 

   /ب من نسخة )ح(.ُِٔهناية لوح  ((أكدتو))قولو ( ُ)
  قولو ))أك دتو(( ُب األصل ))اكذبو((, كادلثبت من بقية النسخ.(.  ِ)
  .(ْْٕ/ ُ) مغٍت احملتاجينظر: ( ّ)
   /أ من  )ـ(.َِٓهناية لوح  ((بعد))قولو ( ْ)
 . (ّٖٖ/ ُ) :الغرر البهيةينظر: ( ٓ)
 ب(.َُٖ/ُينظر: شرح اإلمداد للجوجرم: )( ٔ)
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:حيـر التقرب إذل اهلل تعاذل بسجدة من غَت سبب كلو بعد الصبلة, كما حيـر بركوع  فرع
ـي  (1)((التقريب))كحنوه, كنقلي صاحًب  مفرد بأنو دل ير ذلك  (2)للجواز عن األصحاب رد ه اإلما

/ب[  سجود اجلهلة بُت يدم مشاخيهم, كلو بقصد التقرب ُّْإال لو, كليس من ذلك ]
 .(3)إذل اهلل تعاذل, فإف ذلك حراـ اتفاقا, كُب بعض صوره ما يكوف كفرا

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

بو زبرج , ( صاحب التقريب: القاسم بن زلمد بن على الشاشى كلد اإلماـ اجلليل القفاؿ الكبَتُ)
 .ىػ( ّّٗفقهاء خراساف كازدادت طريقة أىل العراؽ بو )ت حنو 

سالتو إذل الشيخ أىب زلمد اجلويٌت كالتقريب من أجل كتب ادلذىب ذكره اإلماـ أبو بكر البيهقى َب ر 
بعد ما حث على حكاية ألفاظ الشافعى كألفاظ ادلزىن كقاؿ دل أر أحدا منهم يعٌت ادلصنفُت َب نصوص 

  .(ِْٕ/ ّ) :طبقات الشافعية الكربل للسبكي. الشافعى فيما حكاه أكثق من صاحب التقريب
 . (ِّّ/ ِ) :هناية ادلطلب ُب دراية ادلذىبينظر: ( ِ)
 . (َُِ/ ُ) :اإلقناع ُب حل ألفاظ أيب شجاعك  ,(ُٗٗ/ ُ) :أسٌت ادلطالبينظر: ( ّ)
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منسوخ, أك مؤكؿ على أف شرع من قبلنا ليس شرع  (2) چ (1) کک     ک     کچ كقولو تعاذل: 
 .(4), سيما كقد تقرر ُب شرعنا ما يرده(3)لنا

                                                 

  قولو ))سجدا(( ساقط من األصل كادلثبت من بقية النسخ.(.  ُ)
 (ََُ) يوسف:(.  ِ)
 ( اتفق العلماء على حالتُت, كاختلفوا ُب حالة.ّ)

ص عليها القرآف أك السنة حكاية عن اتفق العلماء على أف األحكاـ الشرعية اليت ن الحالة الولى:
ٿ  ٿ  چ أهنا أحكاـ شرعية كاجبة االتباع, مثل قولو تعاذل:  األمم السابقة, كأقرىا الل و تعاذل علينا

  [.ُّٖلبقرة: ]ا چٿ  ٹ       ٹ  ٹ  ٹ    ڤ       ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  
د فيها نص ُب القرآف أك ُب السنة حكاية اتفق العلماء على أف األحكاـ الشرعية اليت كر  الحالة الثانية:

ليست أحكامنا شرعية, كال تعترب دليبلن كال  عن تشريع األمم السابقة مع نسخها كإلغائها ُب شريعتنا
 الثوب النجس للطهارة عند بٍت إسرائيل. حجة كال شرعنا لنا, مثل قتل النفس للتوبة كقطع

ا أك ثبت ُب السنة, كدل يرد ُب القرآف الكرًن أك السنة ما إذا قص  القرآف الكرًن حكمن  الحالة الثالثة:
﮵   چ يدؿ على إقراره أك إلغائو مثل قولو تعارل:  ﮴   ﮳   ﮲   ے  ے   ۓ  ۓ 

 [.ْٓادلائدة: ] چ﮶  ﮷  ﮸  ﮹  ﮺  ﮻   
 فهذه احلالة اختلف العلماء ُب اعتبارىا حجة كمصدرنا تشريعي ا على قولُت:

نا كتشريع لنا بجب اتباعو كتطبيقو, كذىب إذل ذلك احلنفية كاحلنابلة أهنا حجة علي القول الول:
 كبعض ادلالكية كبعض الشافعية.

  النيب, كأف [ َٗاألنعاـ: ] چ  ۆئۇئ  ۆئ  ۇئەئ  ەئ  وئ  وئچ كاحتجوا بقولو تعاذل: 
  .رجع إذل التوراة ُب رجم اليهودم

ر ليس شرعنا لنا, كال حجة علينا, كىو قوؿ : أف شرع من قبلنا الوارد ُب شريعتنا دكف إقراالقول الثاني
 چ   ںڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںچ الشافعي, ألف الشرائع السابقة خاصة بقومهم, لقولو تعاذل: 

 إلحكاـا. ينظر: , كأف اإلسبلـ نسخ الشرائع السابقة ما دل يرد إقرار ذلا ُب شريعتنا[ْٖادلائدة: ]
 (.ِٓٓ, ُِٓ/ ِ)صفى: ادلستك , (ُٔٔص )تسهيل الوصوؿ: ك , (ُِّ/ْ)آلمدم: ل
 . (ُْٔ/ ُ) :الغرر البهيةك  ,(َٔ/ ُ) :ادلطالبأسٌت ك  ,(ِٕٓ/ ُ) :فتاكل ابن الصبلحينظر: ( ْ)
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 (4)يف صالة النفل :(فصل)
  .(2)كىو لغة الزيادة

 :كاٟتسن، (3)]فيو[كىو كالسنة كا١تندكب كا١تستحب كا١ترغب ،ما عدا الفرائض :كشرعان 
  .(6)فعلو على تركو كجاز تركو (5)لشارع[ا]ما رجح  (4)كىو ،ٔتعٌت

أك   (7)الفرض ا١تًتكؾ سهوان  أف :، كالنصكال نظر لكوف بعض ا١تسنونات آكد من بعض
 .(9)كقضية اٟتديث أنو يكمل بو مطلقان ، يكمل بو (8)كعذر جهلن 
، كتطوعها (40)ففرضها أفضل الفركض ،كأفضل عبادات البدف بعد الشهادتُت الصلة 

    .(44)م كحفظ القرآف؛ ألهنما فرض كفايةلاالشتغاؿ بالع دي رً أفضل التطوع، كال يى 

                                                 

اختلف أصحابنا يف حد التطوع كالنافلة كالسنة على ثلثة أكجو "( ِ/ ْ) :اجملموعقاؿ النوكم يف (.ُ)
)أحدىا( أف تطوع الصلة ما مل يرد فيو نقل ٓتصوصيتو بل يفعلو اإلنساف ابتداء كالذاىبوف إىل ىذا 

)كمستحبات( كىي اليت فعلها ، كاظب عليها  )سنن( كىي اليت :قالوا ما عدا الفرائض ثلثة أقساـ
)كتطوعات( كىي اليت ذكرنا أكال كالوجو الثاين أف النفل كالتطوع لفظاف  ،أحيانا كمل يواظب عليها

مًتادفاف معنامها كاحد كمها ما سول الفرائض كالوجو الثالث أف السنة كالنفل كالتطوع كا١تندكب كا١ترغب 
كىي ما سول الواجبات قاؿ العلماء التطوع يف األصل فعل الطاعة كصار فيو كا١تستحب ألفاظ مًتادفة 

 "يف الشرع ٥تصوصا بطاعة غَت كاجبة

  .(َُْٔ)ص:  :القاموس احمليط، ك (ِٔٓ/ ُٓ) :هتذيب اللغةينظر: (. ِ)
  قولو ))فيو(( ساقط من األصل، كا١تثبت من بقية النسخ.(.  ّ)
 قولو ))كىو(( ساقط من )ـ(.(.  ْ)
 قولو ))الشارع(( يف األصل ))الشارح(( كا١تثبت من بقية النسخ. (. ٓ)
  .(ُِّ(.  التعريفات الفقهية )ص: ٔ)
  ىنا زيادة كلمة )أم( كحذفتها ليستقيم الكلـ.(. ٕ)
  قولو ))عذر(( يف )ظ( ))عذر بو((.(.  ٖ)
  .(ِّٗ/ ّ) :كفاية النبيو يف شرح التنبيوينظر:  (. ٗ)
 . يف )ظ( ))الفرض(( قولو ))الفركض(((.  َُ)
 .(ِِ/ ُاجملموع شرح ا١تهذب ) ،(ّٗاللباب يف الفقو الشافعي )ص:  :ينظر(. ُُ)



 

 

 
 

 472 فصل يف صالة النفل                                                                             اإلمداد شرح اإلرشاد البن حجر اهليتمي

 ة  ل  ص  )كما يعرؼ من كلمو، كأفضل ىذا   (4)حلًتاكيما شرع ٚتاعة إال ا (ل  ف  ن    ل  ض  ف  أ  )
لوقت كللخلؼ يف أهنما ا (3)لشبههما الفرض يف اٞتماعة، كتعيُت؛ (2)أكرب فأصغر (يد  ع  

لى ٤تموؿ ع (4)«/أ[ الليلُّٓأفضل صلة بعد الفريضة صلة ]» :كخرب ،فرض كفاية
؛ ألنو يف (ٓ)البن عبد السلـ أفضل كما قالو الزركشي خلفا النفل ا١تطلق، كإمنا كاف األكرب

  ، كفيو نسكاف: اٟتج كاألضحية.شهر حراـ
على أنو منصوص عليو  (6)[تفضيلو]ال يستلـز  تكبَتهاألصغر على تكبَت كتفضيلهم 

 ، (8)إذ ىو ا١تراد كما قالو بعض ٤تققي ا١تفسرين (7) چ ژ  ژ  ڑ چ بقولو تعاىل:
 

                                                 

صلى  كمن أصحابنا من قاؿ فعلها منفردان أفضل ألف النيب : ))(ُٗٓ/ ُا١تهذب )قاؿ يف (.  ُ)
لئل   ليايل فصلوىا معو مث تأخر كصلى يف بيتو باقي الشهر كا١تذىب األكؿ كإمنا تأخر النيب

 ((.تفرض عليهم كقد ركم أنو قاؿ "خشيت أف تفرض عليكم فتعجزكا عنها
، كىو العيد الًعيد: كل يـو فيو ٚتعي أك تذكاره لذم فصل، كمنو عيدي الفطر أكؿي يـو من شواؿ (.ِ)

 .(ُٓٓالتعريفات الفقهية )ص:  ، كىو العيد األكرب.، كعيدي األضحىاألصغر
 )ـ( ))كلتعيُت((. قولو ))كتعيُت(( يف(.  ّ)
 .باب فضل صـو احملـركتاب الصياـ،   (ُُّٔ( )ُِٖ/ ِ) :(. صحيح مسلمْ)
  (.ُٔٓينظر: خادـ الرافعي كالركضة )ص:(.  ٓ)
 . قولو ))تفضيلو(( يف األصل )ظ( ك)ح( ))بفضيلة(( كا١تثبت من )ـ((.  ٔ)
 (ِالكوثر: )(.  ٕ)
دىا: أهنا صلة العيد. كقاؿ قتادة: صلة األضحى. ثلثة أقواؿ: أحاختلف يف الصلة ىنا على  (.ٖ)

 كالثاين: أهنا صلة الصبح با١تزدلفة، قالو ٣تاىد. كالثالث: الصلوات ا٠تمس، قالو مقاتل.
ٜتسة أقواؿ: أحدىا: اذبح يـو النحر، ركاه علي بن أيب طلحة عن ابن كاختلف يف النحر ىنا على  

الثاين: كضع اليمٌت على اليسرل عند النحر يف الصلة عباس، كبو قاؿ عطاء ك٣تاىد كاٞتمهور. ك 
، قاؿ ابن جرير: فيكوف ا١تعٌت ضع اليمٌت على ركاه أبو اٞتوزاء عن ابن عباس كىو قوؿ علٌي 

اليسرل عند النحر يف الصلة. كالثالث: أنو رفع اليدين بالتكبَت إىل النحر، قالو أبو جعفر ٤تمد 
ل هلل، كا٨تر هلل، فإف ناسان يصلوف لغَته، كينحركف لغَته، قالو بن علي. كالرابع: أف ا١تعٌت: ص

   .(ْٖٗ/ ْ)  :زاد ا١تسَتانظر:  القرظي. كا٠تامس: أنو استقباؿ القبلة بالنحر، حكاه الفراء.
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من أخذ  (3)]أكىل[ من النص عليو (2)يلوتفض ذفأخ ؛أف أكثرىم على خلفو مى ل  سي  (4)/كإف
  .(4)َتهتفضيل الفطر من النص على تكب

، بالزماف (5)قت١تؤ ٠توؼ فوهتما باال٧تلء كا ؛للشمس فخسوؼ للقمر (وف  س  خ  ف  )
لتقدديها يف  ؛وؼ الشمس، كتقدًن خس(6)االستسقاءكللتفاؽ على مشركعيتهما ٓتلؼ 

 ،قمر مستمد منها، كالذم عليو اٞتمهور أف ا٠تسوؼكألف ال ؛(8)خباركاأل (7)القرآف
 (44)للشمس كالكسوؼ (40): إف ا٠تسوؼاألشهر كقيل كىو (9)]كاحد[ كالكسوؼ ٔتعٌت

  .(42)للقمر
 
 
 

                                                 

  /ب من )ـ(.َِٓقولو ))كإف(( هناية لوح  (.ُ)

  مس.قولو ))فأخذ تفضيلو(( يف )ـ())فأخذ بتفضيلو(( كيف )ظ( عليو ط(.  ِ)
  قولو ))أكىل(( سقط من األصل كا١تثبت من بقية النسخ.(.  ّ)
  .(ََِ/ ُ) ا١تطالبأسٌت  ينظر:(.  ْ)
 . قولو ))كا١تؤقت(( يف )ـ( ))كالوقت(((.  ٓ)
ال صلة يف االستسقاء إمنا فيها خالف األحناؼ اٞتمهور يف مشركعية صلة االستسقاء، فقالوا  (.ٔ)

  .(ُٗ/ ِالعناية شرح ا٢تداية )ك  ،(ْْٕ/ ُ) :عركؼ با١تبسوط للشيبايناألصل ا١تينظر:   .الدعاء
﮵ چ يف قوؿ اهلل تعاىل: (. ٕ)  [.ٗ - ٖالقيامة: ] چۓ  ۓ    ﮲  ﮳  ﮴       
إف الشمس كالقمر ال خيسفاف ١توت : »، أنو كاف خيرب عن النيب  ابن عمرمنها: حديث (. ٖ)

 :صحيح البخارم .«اهلل، فإذا رأيتموىا فصلوا أحد كال ٟتياتو، كلكنهما آيتاف من آيات
 .باب الصلة يف كسوؼ الشمس( أبواب الكسوؼ، َُِْ )(ّْ/ِ)

 قولو ))كاحد(( زيادة من )ح(.(.  ٗ)
 قولو ))ا٠تسوؼ(( يف )ظ(ك)ـ(ك)ح( ))الكسوؼ((.(.  َُ)
 قولو ))الكسوؼ(( يف )ظ(ك)ـ(ك)ح( ))ا٠تسوؼ((.(.  ُُ)
 .(ُٗٔ/ ُ) :ا١تصباح ا١تنَت يف غريب الشرح الكبَت، (ِْٕ/ ُ) :مشارؽ األنوارينظر:  (.ُِ)



 

 

 
 

 474 فصل يف صالة النفل                                                                             اإلمداد شرح اإلرشاد البن حجر اهليتمي

   .(2)لعمـو نفعها؛ (4)]ك[لتأكد طلب اٞتماعة فيها (اء  ق  س  ت  اس  ف  )
فهو أفضل من ٚتيع  ،لليها يف الفضفصلتو ت :أم ،(4)ككسرىا الواك (3)بفتح (ر  ت  و  ف  )

من قولو  الركاتب ١تا صح  
كلوجوبو  (7)«الوتر حق على كل مسلم»كقولو:  (6)«أكتركا»: (5)

١تعاذ ١تا  من قولو  (40)/ما صح   (9)]عندنا[/ب[ لوُّٓارؼ ]، كالص  (ٖ)عند أيب حنيفة
 كل يـو صلوات يف (44)/فأعلمهم أف اهلل افًتض عليهم ٜتس»بعثو إىل اليمن قبيل كفاتو: 

 .(44)(43)«وع أف تط  ال إال  »غَتىا أم ا٠تمس:  ١تن قاؿ ىل علي   لوقو كمن  ،(ُِ)«كليلة
 
 

                                                 

 قولو ))ك(( زيادة من )ـ(ك)ح( .(.  ُ)
  .(ُِٓ/ ِ) هناية احملتاجك  ،(ََِ/ ُ) :ا١تطالبأسٌت  (ْ/ْاجملموع شرح ا١تهذب ) ينظر: (.ِ)
 قولو ))فيها،كلعمـو نفعها،فوتر بفتح(( يف )ظ( عليو طمس .(.  ّ)
  .(ٕٔالتنبيو )ص:  (.  ٖترير ألفاظْ)
 قولو ))١تا صح من قولو صلى اهلل عليو(( يف )ظ( عليو طمس .(.  ٓ)
باب صلة الليل مثٌت ،  كتاب صلة ا١تسافرين كقصرىا (ْٕٓ( )ُٗٓ/ ُ(. صحيح مسلم )ٔ)

 .مثٌت، كالوتر ركعة من آخر الليل
صحيح كتاب الصلة، باب كم الوتر. كصححو األلباين يف  (ُِِْ) (ِٔ/ ِ) :(. سنن أيب داكدٕ)

  .(ُْٔ/ ٓ) :أيب داكد
: تبيُت اٟتقائق شرح كنز الدقائقو ،(ُِٕ/ ُ) :شرح ٥تتصر الطحاكم للجصاصينظر: (. ٖ)
(ُ/ُٔٗ).   
 /أ[.ُّٓقولو ))عندنا(( يف األصل ساقط من موضعو،كأشار إليو يف هناية الوجو األكؿ من لوح](. ٗ)
 /ب من نسخة )ظ(.َُِقولو ))ما صح(( هناية لوح  (. َُ)
 أ من نسخة )ح(.ُِٕقولو ))ٜتس(( هناية لوح /(.  ُُ)
 .باب الدعاء إىل الشهادتُت كشرائع اإلسلـ( كتاب اإلدياف،  ُٗ) (َٓ/ ُ) :صحيح مسلم (.ُِ)
 لـباب بياف الصلوات اليت ىي أحد أركاف اإلس اإلدياف،  (ُُ( )َْ/ ُ) :صحيح مسلم (.ُّ)
  .(َُِ/ ُ) ا١تطالبأسٌت ينظر:  (.ُْ)
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 كىي أكثره فل ٕتوز الزيادة ،(4)ركعة (ة  ر  ش  ع   ىد  ح  إ  )كىي أقلو إىل  (ة  ع  ك  ر   ن  م  )كالوتر  
كىي أدىن الكماؿ،  ،لثان ا ثإم   (ارا  ت  و  أ  )، كإمنا يفعل (2)عليها بنية الوتر، كما بينهما ]أكسطو[

 :ات، كركاي(3)لألخبار الصحيحة يف ذلك ؛٦تا قبلو أكملي  ، ككل  أك تسعان  ،أك سبعان  ،ٜتسان أك 
، (6)كغَته (5)فو النوكمتأكلوىا بأف من ذلك ركعتُت سنة العشاء، كضع   (4)«ثلث عشرة»

عتُت خفيفتُت، كمن كاف يفتتح صلة الليل برك ٤تمولة على أنو  (7)«ٜتس عشرة» :كركاية
   كانتا سنة غَت الوتر.  مثى  

                                                 

  .(ُِ/ ْ( اجملموع شرح ا١تهذب )ّْيف الفقو الشافعي )ص:  والتنبي ينظر:(.  ُ)
 قولو ))أكسطو(( يف األصل))كاسطة(( كا١تثبت من بقية النسخ.(.  ِ)
 .(ُِ/ ْ) :اجملموعكصححو النوكم يف  (ُِٗٓٓ) (ُٖ/ ِْ)نده: مسركاه اإلماـ أٛتد يف (.  ّ)
 .(ُِ/ ْ) :اجملموعكصححو النوكم يف  (ُِٗٓٓ) (ُٖ/ ِْ)نده: مسركاه اإلماـ أٛتد يف (.  ْ)
قاؿ السبكي كأنا أقطع ْتل اإليتار بذلك  .قاؿ النوكم: كىو تأكيل ضعيف مباعد لألخبار (.ٓ)

االبتهاج  . ينظر: حدل عشرة فأقل؛ ألنو غالب أحوالوكصحتو، لكٍت أحب االقتصار على إ
  (.ٕٓٔرح ا١تنهاج )ص:يف ش

 .(َِِ/ ُ) :ا١تطالبأسٌت  ينظر:(.  ٔ)
اإلعلـ بفوائد عمدة  مل أعثر على مصدر ركاية: "ٜتس عشرة"، كقد ذكرىا ابن ا١تلقن يف(. ٕ)

 كاختلف يف أحاديث عائشة كاختلفها. فقاؿ: (ّْٓ/ ّ) :األحكاـ
 فقيل: ىو منها.

ىو األغلب كباقي ركاياهتا ٔتا كاف يقع نادرنا  إحدل عشرةكقيل: من الركاة عنها، فيحتمل أف إخبارىا ب
تسع، كذلك ْتسب ما كاف حيصل  يف بعض األكقات، فأكثره ٜتس عشرة، بركعيت الفجر، كأقلو

 .من اتساع الوقت أك ضيقو بطوؿ قراءة
أما ركاية ٜتس عشرة فمحمولة  :(َِٗ/ ّمرقاة ا١تفاتيح شرح مشكاة ا١تصابيح )كقاؿ القارئ يف  

على أنو كاف يفتتح صلة الليل بركعتُت خفيفتُت، كذا قيل: كاألظهر أهنا ٤تمولة على عد ركعيت 
الصبح من ٚتلتها، كما يف اٟتديث السابق، مع أنو ال مانع من أف يكوف عدد ركعات هتجده 

نيت اثنيت عشرة ركعة كالثلث كتر، كيدؿ عليو أنو إذا غلبتو عيناه كناـ عن هتجده صلى بالنهار اث
 عشرة ركعة.
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فوقتها  (يح  او  ر  الت   ك  )ثاف  (ر  ج  ف  )طلوع  (و  ) كإف ٚتعها تقدديان  (اء  ش  ع   اء  د  أ   ن  ي  ب   )ككقتو 
: ككقتو (3)، كلنقل ا٠تلف عن السلف قاؿ ٚتع(2)(4)لإلٚتاع قالو ابن ا١تنذر ؛ذلك أيضان 

كمع ذلك  ،كىو ٤تموؿ على من ال يريد التهجد ،العشاءا١تختار إىل نصف الليل أك ثلثو ك
 .(4)كما قالو أبو زرعة  ىو بعيد أيضان 

 ،ليلل/أ[ كقت االختيار يف حقو إىل ثلث أُّ] أراده قبل النـو امتد   فٍ كاألكجو أنو إً 
كإف مل يرده قبل النـو كاف كقتو ا١تختار ىو  ،ليجامع كقت العشاء ا١تختار ؛(5)/هعيدبي أم 

 الليل.آخر 
يدخل  (7):، كيرده قوؿ اٟتليمي(6)ا كقت الًتاكيح ا١تختار، فقيل: إنو إىل ذلك أيضاكأم  

، (9)كا١تًتفُت (8)ككصلها بالعشاء أكؿ كقتها من بدع الكساىل ،ربع الليل األكؿبكقتها ا١تختار 
 .(40)كليس ظاىره أنو ال يدخل كقتها إال بذلك كما زعمو األذرعي

 
 
 

                                                 

 قولو ))ابن ا١تنذر(( يف )ـ( ))ابن عبد ا١تنذر((.(.  ُ)
 (. ِٔٔ/ ِ) :اإلشراؼ على مذاىب العلماء البن ا١تنذرينظر: (. ِ)
   .(َِِ/ ِ) :ْتر ا١تذىب للركياينينظر: (. ّ)
 (.َِٕ/ِينظر: ٖترير الفتاكل )(.   ْ)
  /أ من )ـ(.َِٔقولو ))بعيده(( هناية لوح (.ٓ)

  .(ّّٓ/ ُ) :ركضة الطالبُت، ك (ُّْ/ ِ) :العزيز شرح الوجيزينظر: . (ٔ)
  .(َّٕ/ ِ) :(.ا١تنهاج يف شعب اإلديافٕ)
التثاقل عن الشيء  : لىساىل، ككسٍ ساىل، ككي كاٞتمع: كى  ،كسل عنو كسل، فهو كسل، ككسلف (.ٖ)

 .(ُٕٓ/ ٔ) :كالفتور فيو. احملكم كاحمليط األعظم
 .(ُٕ/ ٗ) :نعم، كالًتفة النعمة، كالتًتيف حسن الغذاء. لساف العربترؼ: الًتؼ: الت (.ٗ)
 (.ُٔٓالتوسط كالفتح بُت الركضة كالشرح )ص: ينظر:(. َُ)
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و كما رجح-، كلو فاتتو العشاء فاألكجو مطلقاى  عشائو كقعا نفلن كلو باف بطلف  
إذ األصل يف  ؛(2)أنو ليس لو قضاؤمها قبلهما - (4)للشارح خلفان   ((الركضة))بعض ٥تتصرم 

 :كقوؿ أصلو ،(3)كدعول قصور التبعية على الوقت حيتاج لدليل ،األداءحيكي القضاء أنو 
  ، فكلـ أصلو أحسن.(5)((أداء)) :ولويفيد ذلك ٓتلؼ ق (4)((فرض عشاء))

أك  ،أكىل منو قبلو فيسن تأخَته عن صلة الليل من راتبة (6)(و  ل  ف  ن    د  ع  ب   )الوتر  (و)
أك  ،-(7)الصلة بعد النـو كلو يف كقت ال يكوف الناس فيو نياما :كىو- أك هتجد ،تراكيح

اجعلوا آخر »: ا صح من قولو ١ت ؛أك فائتة أراد قضاءىا ليل ،صلة نفل مطلق قبل النـو
 .(8)«/ب[ بالليل كترأُّصلتكم ]

؛ ألنو (9)((الليل ةبصل)):الظاىر يف مشوؿ ما ذكر أكضح من تعبَت أصلو ((بنفل))كتعبَته  
 .ها عنولى صى فإف أراد فى  ،قد يتبادر منها التهجد فقط، كيسن أف ال يتعمد صلة بعده

 
 
 

                                                 

   ب(.ُّٗ/ ُينظر: شرح اإلرشاد للجوجرم )(. ُ)
 قولو ))قبلهما(( يف )ـ(ك)ح( ))قبلها((.(.  ِ)
  .(ُِّ/ ّ) :العزيز شرح الوجيزينظر: (. ّ)
 (.ُِٕاٟتاكم الصغَت للقزكيٍت )ص:ينظر: (.  ْ)
 ( .ٗٗينظر: اإلرشاد )ص:(.  ٓ)
 قولو ))بعد نفلو(( يف )ظ( ))بعد نفل((.(.  ٔ)
  .(ٕٖٔترير ألفاظ التنبيو )ص: ك  ،(ِْٔ/ ِ) :مشارؽ األنوار على صحاح اآلثارينظر: (. ٕ)
الليل مثٌت باب صلة  ،( كتاب صلة ا١تسافرين كقصرىإُٓ( )ُٕٓ/ ُ(.  صحيح مسلم )ٖ)

 .كالوتر ركعة من آخر الليل مثٌت،
  (.ُِٕينظر: اٟتاكم الصغَت للقزكيٍت )ص:(.  ٗ)



 

 

 
 

 478 فصل يف صالة النفل                                                                             اإلمداد شرح اإلرشاد البن حجر اهليتمي

١تن كىم فيو   خلفان  (3)كليس بسنة (2)اٞتواز لبياف ؛(4)ركعتُت جالسا كصلتو 
ال كتراف يف »: ١تا صح من قولو  ؛التهجد (5)عنو ، كال يندب إعادتو كإف أخر(4)كاحملاملي

  .(6)«ليلة
 .(8)إعادتو بنية الوتر كإف اقتضى تعبَتىم بالندب خلفو (7)كاألكجو حرمة

 ف يؤخره عن أكؿ الليل، ك١تن ملقبل الفجر بنفسو أك غَته أ (9)كيسن ١تن كثق بتيقظو 
 .(40)يل فيمن لو هتجد اعتادهكيأيت ىذا التفص ، يؤخرهال  يثق أى 

عليو ك  ان،ال هتجد  كاف كتران كإال   مث الوتر إف فعل بعد النـو حصل بو سنة التهجد أيضان  
فبينهما عمـو كخصوص كجهي لصدقهما على  ،يف النكاح بتغايرمها (44)حيمل قوؿ الشيخُت

 .كالتهجد بعده ال بنية الوترقبلو  (42)/الصلةب بعد النـو بنية الوتر، كانفراد الوتر صلة
معو  :أم ،بالسلـ من كل ركعتُت إف أكتر بثلث فأكثر (ل  ص  ف  ب  )اإليتار (و) 

؛ ألنو ٚتاعة أـ منفرداأفضل منو مع الوصل سواء أكاف يصلي  :أم (ىل  و  أ  )/أ[ ُّٕ]

                                                 

صحيح مسلم  (مثي  ييصىل ي رىٍكعىتػىٍُتً بػىٍعدى مىا ييسىل مي كىىيوى قىاًعده كفيو: )يشَت إىل حديث عائشة (.  ُ)
 باب جامع صلة الليل. (ُّٓ/ ُ)

  .(ُٕ/ ْب )اجملموع شرح ا١تهذ ينظر:(.  ِ)
 قولو ))بسنة(( يف )ظ(ك)ـ( ))سنة((.(.  ّ)
 (.ُّٕاللباب )ص: (. ْ)
 قولو ))عنو(( يف )ـ( ))بنية((.(.  ٓ)
. كصححو األلباين يف باب يف نقض الوتر( كتاب الصلة، ُّْٗ) (ٕٔ/ ِسنن أيب داكد )(. ٔ)

  .(ُْٖ/ ٓ) :صحيح أيب داكد
(ٕ  .).))  قولو ))حرمة(( يف)ـ( ))حـر
  .(ٕٔ/ ُفتح الوىاب بشرح منهج الطلب )ينظر: .  (ٖ)
 قولو ))بتيقظو(( يف )ظ(ك)ح( ))بيقظتو((.(.  ٗ)
  .(ُِ/ ْ( اجملموع شرح ا١تهذب )ُٖٓ/ ُاإلماـ الشافعي للشَتازم ) وا١تهذب يف فق ينظر:(.  َُ)
  .(ْٖ/ ْ) :اجملموع شرح ا١تهذب، ك (ُِٔ/ ِ) :العزيز شرح الوجيز ينظر: (.ُُ)
  /ب من )ـ(.َِٔقولو ))بالصلة(( هناية لوح  (.ُِ)
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، كال نظر لقوؿ (3)ة[ا١توصول]صح الثلث ت: ال (2)كغَته (4)ؿ القفاؿلقو  ؛كعملن  اران خبأأكثر 
 ،الصحيحة (7)ا١تفصولة ١تخالفتو للسنة (6)(5)صح الثلث: ال ت(4)أيب حنيفة رٛتو اهلل تعاىل

بل صح  ،(40)/(9)، مث يوتر بواحدةكاف يسلم يف األحد عشر من كل ركعتُت أنو  :(8)/كىي
  بكراىة ذلك. (42):قاؿ ٚتع كمن مثى   ،(44)«الوتر با١تغرب اهو تشب  ال »

أنو لو أكتر بأحد عشر سلم  ،كقضية التعبَت بالسلـ من كل ركعتُت)): (43)قاؿ الشارح
مث  ،بتسليمة كستان  ،بتسليمة كأف يصلي أربعان  ،جيوز النقص عن ذلككال  ،ست تسليمات

كمل يرد إال كذلك  ،تباعاال؛ ألف ا١ترجع يف ذلك (44)د مطلق ]الفصل[الركعة، كإف كجيصلي 
 (45)رهصو  الكلـ يف بياف كوف الفصل أفضل ف ألف ؛كما ىو جليكليس قضيتو ذلك   ((انتهى

يفعلو، كحينئذ فاألكجو أف لو ذلك قياسا على جواز  بذلك ليفيد أف ىذا ىو الذم كاف 
 .كالست كاألربع ،ٚتع األربع القبلية قبل الظهر بتسليمة

                                                 

   (.ْٗينظر: فتاكل القفاؿ )ص:(. ُ)
   .(ُّ/ ْاجملموع شرح ا١تهذب )ينظر: (. ِ)
 قولو ))ا١توصولة(( يف األصل ))ا١توصوؿ(( كا١تثبت من بقية النسخ .(.  ّ)
 قولو ))تعاىل(( ساقط من بقية الٌنسخ .(.  ْ)
 (  ))الصلة(( .قولو ))الثلث(( يف )ـ(.  ٓ)
 .(ُٕٔكنز الدقائق )ص: ، ك (ٕٕٔ/ ُ) :شرح ٥تتصر الطحاكم للجصاصينظر: (. ٔ)
 قولو ))للسنة(( يف بقية الٌنسخ ))السنة((.(.  ٕ)
 /أ من نسخة )ظ(.ُُِقولو ))كىي(( هناية لوح (.  ٖ)
   اراين.. كصححو ٤تققو الداالضطجاع بعد ركعيت الفجر (َُٗٓ) (ّْٔ)ص:  :سنن الدارمي (.ٗ)
 ب من نسخة )ح(.ُِٕقولو ))بواحدة(( هناية لوح (.  َُ)
 ذكر الزجر عن أف يوتر ا١ترء بثلث ( باب الوتر، ِِْٗ) (ُٖٓ/ ٔ) :(. صحيح ابن حبافُُ)

  .(ُْٖ/ْالتعليقات اٟتساف على صحيح ابن حباف ). كصححو األلباين يف ركعات غَت مفصولة
  .(ُُْ/ِ) :هناية احملتاج( ّْٓ/ ُ) :مغٍت احملتاج ينظر:(.  ُِ)
  أ(.َُْ/ُينظر: شرح اإلرشاد للجوجرم )(.  ُّ)
 قولو ))الفصل(( يف األصل ))القضاء((، كا١تثبت من بقية النسخ.(.  ُْ)
 قولو ))فصو ره(( يف )ظ(،ك)ـ( ))فصوركه((.(.  ُٓ)
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/ب[ بُت الركعات ُّٕ] (ل  ص  و  )يتار مع إليف الفضيلة ا (4)لصيلي الف (م  ث  ) 
 (3)(ن  ي  د  ه  ش  ت   و  أ  ) ،(2)كاف يوتر ٓتمس ال جيلس إال آخرىا ؛ ١تا صح أنو آخره (د  ه  ش  ت  ب  )

ة األكؿ ككجو أفضلي   ،(4)ُتيف الركعتُت األخَتت :أم (ه  ر  خ  آ) ،كىلقاؿ: مث تشهدين لكاف ألو 
عنو   و هبا كىو منهيه يفيو التشب ٓتلؼ ىذا فإف   ،ؽ بينو كبُت ا١تغربعلى ىذا ما فيو من الفر 

لكن كلمهم يأباه كإف  ،عن ٚتع من كراىة الوصل بتشهدين ، كقضية ما مر  كما مر  
 أف حيمل إاٌل  ،وعيو خلؼ األكىلرٔتا يقتضي أف الوصل بن (6)كأصلو فكلـ ا١تصن   (5)]كاف[

حينئذ فعليو حيتاج للجواب عن  (7)أفضل كما قررتو فيوافق كلمهمعلى أف ا١تراد بو  ((ىلى كٍ أى ))
 .النهي
أنو ال جيوز لو أف يتشهد يف غَت األخَتتُت فقط أك معهما أك مع  ((آخره)) :كأفهم قولو 
 (9).داتوكتشه   (8)/ل ا١تطلق فإنو ال حصر لركعاتوا؛ ألنو خلؼ ا١تنقوؿ ٓتلؼ النفأحدمه
  

 
 
 
 

                                                 

 قولو ))الفصل(( يف )ـ(،ك)ح( ))الفضل((.(.  ُ)
صلة الًتاكيح ( كصححو األلباين يف ُِِْٗ) (َِْ/ ُْ) ه:مسندركاه اإلماـ أٛتد يف (.  ِ)

  .(َُِ)ص: 
 قولو ))تشهدين(( يف )ح( ))بتشهدين((.(.  ّ)
 قولو ))األخَتتُت(( يف )ـ(،ك)ح( ))األخَتين((.(.  ْ)
 قولو ))كاف(( زيادة من )ـ(،ك)ح(.(.  ٓ)
  (.ُِٕينظر: اٟتاكم الصغَت للقزكيٍت )ص:(.  ٔ)
 م(( يف )ـ( ))كلمو((.قولو ))كلمه(.  ٕ)
  /أ من )ـ(.َِٕقولو ))لركعاتو(( هناية لوح  (.ٖ)

 (.َُٕ/ُينظر: اخلص الناكم ) (.ٗ)
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: إف (4)بل قاؿ القاضي أبو الطيب ،لكثرة العبادة ؛أفضل من ركعةكالثلث ا١توصولة 
 خلؼ األكىل،  (3)إف االقتصار عليها (2):ه كما قالو القمويلمرادى  لكن   ،اإليتار بالركعة مكركه

  /أ[ الكراىة إال لدليل. ُّٖ، كاألصل عدـ ](4)أكتر بركعة كقد صح أنو 
عليهما  مثابرتو  ةً ١تا صح من شد   ؛(ح  ب  ص   ل  ب  ق    ان  ت  ع  ك  ر  )األفضل بعد الوتر  (م  ث  )

 .(5)كمن أهنما خَت من الدنيا كما فيها ،أكثر من غَتمها
 ل  ب  ق   )فهي يف مرتبة كاحدة كىي ركعتاف  (6)األفضل بعدمها بقية الركاتب ا١تؤكدة (م  ث  )

سوريت  (7) ((الركضة))ا كما يف كيقرأ فيهم (ب  ر  غ  م   د  ع  ب   )ركعتاف  (و، ه  د  ع  ب   )ركعتاف  (و، ر  ه  ظ  
كماؿ  ،(8)ل ا١تسجدضية خرب أيب داكد أنو يطوؿ قراءهتما حىت يتفرؽ أىلكن ق ،اإلخلص

 .(9)إليو ابن الرفعة
 
 
 

                                                 

 (.ُُٖٓينظر: التعليقة )ص:  (.ُ)
  .(ِٕٕ/ُحاشية البجَتمي على شرح ا١تنهج )ينظر النقل عن القمويل يف (. ِ)
 قولو ))عليها(( يف )ظ( ))على ذلك((.(.  ّ)
  (.ْٕٗرجيو آنفا يف صفحة )تقدـ ٗت(. ْ)
 .باب فضل ركعيت الفجر ،كتاب صلة ا١تسافرين كقصرىا،  (ِٕٓ( )َُٓ/ ُ) :(. صحيح مسلمٓ)
 قولو ))ا١تؤكدة(( يف )ظ( ))ا١تذكورة((.(.  ٔ)
   .(ّّٖ/ ُ) :ركضة الطالبُت كعمدة ا١تفتُت (.ٕ)
ءة يف الركعتُت بعد ا١تغرب، يطيل القراكاف رسوؿ اهلل »عن ابن عباس قاؿ: كنص اٟتديث (. ٖ)

باب تفريع أبواب التطوع كركعات ( َُُّ) (ُّ/ ِسنن أيب داكد ). «حىت يتفرؽ أىل ا١تسجد
 .(ٓٓ/ ِ) :ضعيف أيب داكد كضعفو األلباين يف باب ركعيت ا١تغرب أين تصلياف؟ ،السنة

  .(َّٔ/ ّ) :(.  كفاية النبيو يف شرح التنبيوٗ)
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 ،كدةالعشرة ىي الركاتب ا١تؤ  كىذه ،(4)ركاه الشيخاف تباع، لل(اء  ش  ع  )كعتاف بعد ر  (و)
 (2)كسيأيت غَتىا.

  .عم الضحى كغَتىاقتة فتؤ على ا١ت ان ٣تاز  (3)كقد تطلق الراتبة
 (4)((التحقيق))كاٞتمعة كالظهر يف الركاتب قبلها كبعدىا من ا١تؤكد كغَته كما يف 

 .يف ا١تسجد ـسواء أصلى سنتها يف بيتو أ خلفو (6)((ا١تنهاج))كإف أكىم كلـ  (5)((اجملموع))ك
خرة ال يدخل كقتها إال كا١تؤ  ،يدخل كقتها بدخوؿ كقت متبوعها (7)كالسنة ا١تتقدمة 

سنة راتبة مؤكدة أك غَتىا كما أفاده صنيع  (ر  خ  ؤ  ت   )من مث ( و) ،بفعلو كخيرجاف ٓتركج كقتو
، (9)اخل ((كندب زيادة ركعتُت)) :قولو (8)/ب[ حيث أخر ىذا عما يأيت منُّٖأصلو ]

ما  اختصاص ىذا ٔتا قبلو دكف (44)ألف فيو إيهاـ ف؛أحسن من صنيع ا١تصن   (40)كىو
كقد يندب كمن حضر  ،بعدىا يف الوقت جوازا (42)على ا١تكتوبة بأف يأيت هبا (ة  م  د  ق  م  )،يأيت

                                                 

، باب التطوع بعد ا١تكتوبة ( كتاب التهجد،ُُِٕ) (ٕٓ/ ِ)و: حصحيركاه البخارم يف  (.ُ)
باب فضل السنن ، ( كتاب صلة ا١تسافرين كقصرىإِٗ( )َْٓ/ ُ) و: صحيحكمسلم يف 

صليت مع النيب »، قاؿ: عن ابن عمر  . كلمهاالراتبة قبل الفرائض كبعدىن، كبياف عددىن
 تُت بعد ا١تغرب، كسجدتُت بعد العشاء، سجدتُت قبل الظهر، كسجدتُت بعد الظهر، كسجد

   .«كسجدتُت بعد اٞتمعة، فأما ا١تغرب كالعشاء ففي بيتو
 (.ُُٕ/ُينظر: اخلص الناكم ) (.ِ)
 قولو ))الراتبة(( يف )ح( ))الركاتبة((.(.  ّ)
  (.ِِٓالتحقيق )ص:(.  ْ)
   .(ٗ/ ْ) :اجملموع شرح ا١تهذبينظر: (. ٓ)
 (.ُُٓ)ص: منهاج الطالبُت (.ٔ)
 قولو ))ا١تتقدمة(( يف بقية الٌنسخ ))ا١تقدمة((.(.  ٕ)
 قولو ))من(( يف )ـ( ))عن((.(.  ٖ)
   (.ُّٕينظر: اٟتاكم الصغَت للقزكيٍت )ص:(. ٗ)
 قولو ))كىو(( يف بقية الٌنسخ ))فهو((.(.  َُ)
 قولو ))إيهاـ(( يف )ـ( ))إهباـ((.(.  ُُ)
 قولو ))هبا(( يف )ح( ))هبما((.(.  ُِ)
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لبقاء كقتها ما بقي  ؛(اء  د  أ  )كيكوف  ،الصبح كغَتىا (2)إقامتها سواء (4)كالصلة تقاـ أك قرب
 ،قتهالعدـ دخوؿ ك  ؛على الفرض (3)فل جيوز تقدًن ا١تؤخرة (س  ك  ع   ل  و  ) ،كقت متبوعها

البن  فل جيوز تقدًن ا١تؤخرة على األكجو كفاقا ،كجيرم ذلك أيضا بعد خركج الوقت
 .١تا مر   (5)للشارح كخلفان  ،(4)عجيل
على  ١تواظبتو  ؛(8)/كلو يف ٚتاعة (7) (يح  او  ر  الت   ) (6)/بعد الركاتب يف الفضل (م  ث  )

ها أفضل الصلة كالسلـ فً كىي لغَت أىل ا١تدينة الشريفة على مشر   ،الراتبة دكهنا
كاإلضافة  ،(40)أك صلة الًتاكيح ،ركعة يف كل ليلة من رمضاف بنية سنة الًتاكيح (9)/(ون  ر  ش  ع  )

                                                 

 قولو ))قرب(( يف بقية الٌنسخ ))قربت((.  (.ُ)
 قولو ))سواء(( يف )ظ( بو طمس .(.  ِ)
 قولو ))ا١تؤخرة(( يف )ظ( بو طمس .(.  ّ)
  .(َِِ/ ُ) ا١تطالبأسٌت ينظر النقل عنو يف (. ْ)
   ب(.ُِْ/ُينظر: شرح اإلرشاد للجوجرم )(. ٓ)
  /ب من )ـ(.َِٕقولو ))الفضل(( هناية لوح  (.ٔ)

أف الًتاكيح أفضل من السنن الراتبة ألهنا تسن ))( ٓ/ ْاجملموع شرح ا١تهذب )قاؿ النوكم يف (.  ٕ)
٢تا اٞتماعة فأشبهت العيد كىذا اختيار القاضي أبو الطيب يف تعليقو كالثاين كىو الصحيح 

يف ا١تختصر ألف النيب  باتفاؽ األصحاب أف السنن الراتبة أفضل كىذا ظاىر نص الشافعي 
لى الراتبة دكف الًتاكيح كضعف إماـ اٟترمُت كغَته الوجو األكؿ قاؿ أصحابنا كسبب ىذا كاظب ع

ا٠تلؼ أف الشافعي رٛتو اهلل قاؿ يف ا١تختصر كأما قياـ شهر رمضاف فصلة ا١تنفرد أحب إيل منو 
 من قاؿ مراد الشافعي أف االنفراد بالًتاكيح أفضل من إقامتها قاؿ إماـ اٟترمُت فمن أصحابنا

ٚتاعة كمنهم من قاؿ أراد أف الراتبة اليت ال تصلى ٚتاعة أحب إيل من الًتاكيح كإف شرعت ٢تا 
اٞتماعة كىذا التأكيل الثاين ىو الصحيح عند األصحاب كنقلو احملاملي عن ابن سريج كاستدؿ لو 

 قاؿ صاحب الشامل ىذا ظاىر نصو ألنو مل يقل. بسياؽ كلـ الشافعي مث قاؿ ىذا ىو ا١تذىب
 ((.صلتو منفردا أفضل: بل قاؿ صلة ا١تنفرد أحب إيل منو كاهلل أعلم

 /ب من نسخة )ظ(.ُُِقولو ))ٚتاعة(( هناية لوح (.  ٖ)
 أ من نسخة )ح(.ُِٖقولو ))عشركف(( هناية لوح (.  ٗ)
 قولو ))أك صلة الًتاكيح(( ساقط من )ـ( .(.  َُ)
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معو مث  (4)اىفصلو  ى الًتاكيح ليايل أربعان صل   و ن  أى  ١تا صح   ؛أك قياـ رمضاف ،فيهما للبياف
  .(ِ)«فرض عليكم فتعجزكا عنهاخشيت أف ت»ى يف بيتو باقي الشهر كقاؿ: تأخر كصل  

 أكمأكإف /أ[ انتهى. كفيو نظر، ُّٗ: كا١تراد خشية توىم االفًتاض ](3)قاؿ اإلسنوم
جيب ، كأفعالو اليت كاظب عليها : إف صلة الليل كانت كاجبة عليو (5)( 4)إليو قوؿ ا٠تطايب
ال من جهة   (6)سي بوفًتؾ ا٠تركج إليهم لئل يتومهوا كجوبو من جهة التأ، التأسي بو فيها

  .انتهى ملخصان  ،إنشاء فرض جديد
كما يأيت يف  (7)ترل على كجوب صلة الليل عليو، كا١تعتمد خلفو كماكىو مبٍت  

يف اللوح احملفوظ على  خشي أف يكوف افًتاضها معلقان  النكاح، كقد يقاؿ: حيتمل أنو 
كال ينايف خشية ذلك  ،التعليقلعلمو بعدـ  ؛دكاـ إظهارىا ٚتاعة، كمل خيش ذلك يف غَتىا

؛ ألف (9)«ٜتس كىن ٜتسوف، ال يبدؿ القوؿ لدم (8)ىن»ليلة اإلسراء:  لو قوؿ اهلل تعاىل
كعلى التنزؿ فيحتمل أف  ،عليو السياؽ قص عن ا٠تمس كما دؿ  خبار دينع النيف اإل (40)ؾذا

                                                 

 قولو ))فصلوىا(( يف )ظ( ))كصلوىا((.(.  ُ)
 .باب من قاؿ يف ا٠تطبة بعد الثناء: أما بعد ،كتاب اٞتمعة(،  ِْٗ) (ُُ/ِ) :صحيح البخارم (.ِ)
 (.ٕٕٗينظر: كايف احملتاج إىل شرح ا١تنهاج )ص:  (.ّ)
ٛتد بن ٤تمد بن إبراىيم بن ا٠تطاب، ا٠تطايب، البسيت مصنف غريب اٟتديث، كمعامل ىو:  (.ْ)

، كفيات (ُِٓ/ ُ) :إنباه الركاة. ينظر: ىػّٖٖسنة السنن، كنسبتو )ا٠تطايب( إىل جده، تويف 
   .(ِّص)بغية الوعاة ك ، (َِٗ/ ّ) :تذكرة اٟتفاظك ، (َِٖ/ ُ)      :األعياف

   .(ْٖٓ/ ُ) :أعلـ اٟتديثينظر: (. ٓ)
 قولو ))بو(( ساقط من )ظ( .(.  ٔ)
نو ىو حتم. كالثالث: أنو للعلماء فيو أقواؿ: األكؿ: أنو ليس بفرض، كإمنا ىو ندب. كالثاين: أ (.ٕ)

كحده، كركم ذلك عن ابن عباس، رضي اهلل تعاىل عنهما، قاؿ: كقاؿ اٟتسن  فرض على النيب 
غاية السوؿ يف ينظر: كابن سَتين: صلة الليل فريضة على كل مسلم، كلو قدر حلب شاة.  

 .(ُٖٗ/ ٕ) :عمدة القارم شرح صحيح البخارم، ك (ٖٗخصائص الرسوؿ )ص: 
 ولو ))ىن(( يف )ظ( ))ىي((.ق(.  ٖ)
 .باب: كيف فرضت الصلة يف اإلسراء؟كتاب الصلة،  (ّْٗ) (ٖٕ/ ُ) :(.صحيح البخارمٗ)

 قولو ))ذاؾ(( يف )ـ( ))ذلك((.(.  َُ)
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 ،كن زائدة عليهنفلم ت ، كالًتاكيح ليست كذلككررىن  ما يتكرر ت ا١تراد أنو ال يزاد عليهن  
ا٠تمس ال ينكر  بالزيادة على كجو خيص   (4)فالتربع ،ما عدا ا٠تمس كاف ٗتفيفان  فحط   كأيضان 

بأصحابو ثلثة  ١تن مل يقبل الرخصة كما كاصل  الفًتاض ذلك إرغامان  أف يكوف سببان 
، كأبوا أف طبتهم بو/ب[ لعدـ ٥تاُّٗلتخفيف ]ا يقبلواا مل م  ػل ؛(3)ف ٢تمكا١تعن   (2)]أياـ[

  .بغَت ذلك ٦تا فيو نظر كأجيب أيضان ينتهوا عنو، 
ٚتع  الكن أٚتع الصحابة عليو ١ت (5)كوهنا عشرين إمنا جاء يف حديث ضعيف  (4)كتعيُت

وا يقوموف على ، ككان(8()7)كالنساء على سليماف بن خيثمة ،(6)يب  الرجاؿ على أي  عمر 

                                                 

 قولو ))فالتربع(( يف )ظ( ))فالشرع((.(.  ُ)
 قولو ))أياـ(( ساقط من األصل، كا١تثبت من بقية النسخ.(.  ِ)
[ عن ٖٔهنى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ]ص:»ىريرة قاؿ: أيب  ديثلعلو يشَت ٟت (.ّ)

، فلما أبوا أف «أيكم مثلي، إين أبيت يطعمٍت ريب كيسقُت»، قالوا: فإنك تواصل، قاؿ: «الوصاؿ
صحيح « لو تأخر لزدتكم كا١تنكل ٢تم»ينتهوا، كاصل هبم يوما، مث يوما، مث رأكا ا٢تلؿ فقاؿ: 

 .باب ما جيوز من اللو ،كتاب التمٍت( ِِْٕ) (ٖٓ/ ٗ) :البخارم
 قولو ))كتعيُت(( يف )ـ(،ك)ح( ))كتعُت((.(.  ْ)
يف شهر  السائب بن يزيد قاؿ: " كانوا يقوموف على عهد عمر بن ا٠تطاب  يشَت ١تا ركاه (.ٓ)

باب ما ركم يف عدد  (ِْٖٖ)(ٖٗٔ/ ِ) :السنن الكربل للبيهقي .رمضاف بعشرين ركعة "
كاحتج أصحابنا )( ِّ/ ْاجملموع شرح ا١تهذب )، قاؿ النوكم يف اـ يف شهر رمضافركعات القي

..( كساؽ  ٔتا ركاه البيهقي كغَته باإلسناد الصحيح عن السائب بن يزيد الصحايب رضي اهلل عنو
 .(ٕٓصلة الًتاكيح )ص: اٟتديث، كأعلو األلباين يف 

، عاكية بن عمرك بن مالك بن النجارأيب بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن م ىو:(.  ٔ)
األنصارم، أبو ا١تنذر كأبو الطفيل سٌيد القراء. كاف من أصحاب العقبة الثانية، كشهد بدرا 

 .(ّٔ/ُ) :أسد الغابة، ك (ُُٖ/ُاإلصابة يف ٘تييز الصحابة ). ينظر: قِِت ،كا١تشاىد كلها
ركل عىٍنوي ابنو أىبيو بكر، ىاجر صغَتنا  اختلف يف صحبتو،سليماف ٍبن أىيب حثمة األنصارم. ىو: (. ٕ)

 .(ِٔٗ/ ِ) :أسد الغابةك (، ََِ/ ّ) :اإلصابةينظر:  .مع أمو الشفاء بنت عىٍبد الل وً 
 .باب قياـ شهر رمضاف (ِْٕٔ ) (ٓٗٔ/ ِ): السنن الكربلركاه البيهقي يف  (.ٖ)
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، كاعًتض بأنو (3)الرب: كىمه  ، قاؿ ابن عبد(2)يف ا١توطأ ((أحد عشر)) ، كركاية(4)عهده بعشرين
  .(4)من طريق آخر صح  

دكا يف فلعلهم قص ،(6)ى بالناس صلى ٙتاف ركعات كالوترصل   (5)/١تا كجياب بأنو 
  ف استقر أمرىم على العشرين.بعض الليايل التشبو بو، كإ

                                                 

 تقدـ آنفا يف حديث السائب بن يزيد.(.  ُ)
. كصححو ما جاء يف قياـ رمضاف(، باب ّٕٗ) (ُٖٓ/ ِ)  ا١توطإ:ركاه اإلماـ مالك يف(. ِ)

  .(ّٔصلة الًتاكيح )ص: األلباين يف 
  .(ٖٔ/ ِ) :االستذكار (.ّ)
، كىو الصحيح ،ركل غَت مالك يف ىذا اٟتديث أحد كعشركف :كقاؿ ابن عبد الربقاؿ الزرقاين: "(. ْ)

تمل أف يكوف ذلك أكال مث خفف عنهم طوؿ كحي ،كال أعلم أحدا قاؿ فيو إحدل عشرة إال مالكا
 .انتهى ،إال أف األغلب عندم أف قولو إحدل عشرة كىم ،القياـ كنقلهم إىل إحدل كعشرين

كبو ٚتع البيهقي  ،كال كىم مع أف اٞتمع باالحتماؿ الذم ذكره قريب .(ٖٔ/ ِ) :االستذكار
فهو ، نفرد بو ليس كما قاؿكقولو إف مالكا ا .(ُّْ/ ُ) :وطأا١تشرح الزرقاين على  .أيضا

معارض ٔتا ركل سعيد بن منصور يف سننو قاؿ: حدثنا عبد العزيز بن ٤تمد بن يوسف ٝتعت 
السائب بن يزيد يقوؿ: كنا نقـو يف زماف عمر بن ا٠تطاب بإحدل عشرة ركعة. قاؿ السيوطي يف 

بكر بن أيب  ل أبوانتهى. كأيضان ىو معارض ٔتا رك  -رسالتو ا١تصابيح: إسناده يف غاية الصحة
شيبة قاؿ: حدثنا حيِت بن سعيد القطاف عن ٤تمد بن يوسف إف السائب أخربه إف عمر ٚتع 
الناس على أيٌب ك٘تيم، فكانا يصلياف إحدل عشرة ركعة، كإسناده صحيح. كأيضان ىو معارض ٔتا 

ده ركل ٤تمد بن نصر يف قياـ الليل من طريق ٤تمد بن إسحاؽ حدثٍت ٤تمد بن يوسف عن ج
السائب بن يزيد قاؿ: كنا نصلى يف زمن عمر ثلث عشرة ركعة. كىو أيضان معارض ٔتا ذكره 
ا١تصنف من ركاية مالك عن ٤تمد بن يوسف عن السائب بن يزيد أنو قاؿ: أمر عمر أيٌب بن  

 .(ّّّ/ْمرعاة ا١تفاتيح )انظر:  كعب ك٘تيمان الدارم إف يقوما للناس بإحدل عشرة ركعة.
  /أ من )ـ(.َِٖ)١تا(( هناية لوح قولو ) (.ٓ)

باب ذكر األخبار ا١تنصوصة كالدالة على أف  (ََُٕ) (ُّٖ/ ِ)و: صحيحركاه ابن خزدية يف  (. ٔ)
. كركاه ابن الوتر ليس بفرض ال على ما زعم من مل يفهم العدد، قاؿ األعظمي: إسناده حسن

. أف الوتر ليس بفرضذكر ا٠ترب الداؿ على باب  (َِْٗ) (ُٗٔ/ ٔ) و:صحيححباف يف 
 (.ُِٕ/ّ) :ا٢تيثمي يف اجملمعكضعفو 
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فإهنم كانوا يوتركف  ،لوترا أك حسب معها ،(2)مرسلة (4)((عشرينك ثلث )) يةكركا
 .(3)بثلث
قتصارىم على العشرين أفضل كإف كاف ا ،كثلثُت ا أىل ا١تدينة فلهم فعلها ستان أم   
كال جيوز  ،(4)١تا يومهو كلـ اٟتليمي يف الست كالثلثُت أـ ال خلفان  قرأي كا فيها ما يي قرؤ سواء أ

((ًنبشرل الكر ))لغَتىم ذلك كما بينتو بدليلو الواضح يف 
 ؿ يف االعًتاضعلى من أطا ردان  

فلو  ،بأف يسلم من كل ركعتُت (ىن  ث   م  )كجيب فيها أف تكوف  .(6)]كغَتمها[ (5)على الشيخُت
كذلك لشبهها  ،، كيقع للجاىل نفل مطلقالى أربعا بتسليمة مل يصح من العاملص

لظهر كغَتىا كرد ٓتلؼ ٨تو سنة ا عما غَتفل ت ،اٞتماعة/أ[ يف طلب َُْ] (7)بالفرض

                                                 

 :إركاء الغليل. قاؿ األلباين يف ما جاء يف قياـ رمضاف(، َّٖ) (ُٗٓ/ ِ) :وطأركاه مالك يف ا١ت (.ُ)
 كىو ضعيف النقطاعو. :(ُِٗ/ ِ)

 و.اختلف العلماء يف ا١ترسل على ما يقع من اٟتديث كيف ثبوت اٟتجة ب (.ِ)
كأرسلو راك من ركاتو   ألصوليوف يطلقوف ا١ترسل على كل ما مل يتصل سنده إىل النيب  الفقهاء كاف

، أك سكت فيو عن راك من ركاتو أك أكثر كارتفع إىل من تابعيًّا كاف أك من دكنو، إىل النيب  
 فوقو، فهو داخل عندىم يف ا١ترسل. ككذلك إذا قاؿ: عن رجل، كمل يسمو. 

، دكف  التابعي كقاؿ فيو: قاؿ رسوؿ اهلليطلقوف ا١ترسل إال على ما أرسلو كأما أصحاب اٟتديث فل 
معرفة علـو اٟتديث ينظر:  ذكر الصحايب. فأما ما أرسلو الراكم دكف التابعي فهو عندىم ا١تنقطع.

  .(ُٓٔ/ ُإكماؿ ا١تعلم بفوائد مسلم )، ك (ِٓللحاكم )ص: 
 تقدـ بياف عدد الوتر يف بداية الفصل.(. ّ)
  .(َّٕ/ ِ) :. ا١تنهاج يف شعب اإلدياف(ْ)
، ك٦تن ذكر الرد على (ّّ/ ْ) :اجملموع شرح ا١تهذبك  ،(ُّّ/ ِ) :العزيز شرح الوجيزينظر: (.ٓ)

  .(َُِ/ ُ) ا١تطالبأسٌت الشيخُت، زكريا األنصارم ينظر: 
 يف األصل، ك)ظ( ))كغَتىم((. ((كغَتمها))قولو (.  ٔ)
  األصل .مكرر يف ((بالفرض))قولو (.  ٕ)
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خلفا ١تا ْتثو  (4)ال جيب التسليم فيها من كل ركعتُت كما أفىت بو النوكم نوفإمن الركاتب 
 .(2)الزركشي

من  أك ثنتُت مل جيز لو تغيَت النية بزيادة كال نقص؛ ألف ذلك ،ىذه أربعان  (3)]نول[كإذا 
   خصوصيات النفل ا١تطلق فيغتفر فيو ما ال يغتفر يف غَته.

كأقلها  ،١تشركعية اٞتماعة يف الًتاكيح (ىح  الض  )بعد الًتاكيح يف الفضيلة صلة  (م  ث  )
من الركعات  (ان  م  ى ث  ل  إ  )سٌلم ندبا من كل ركعتُت ي شفاعان أكيزاد عليهما فيفعل  (ان  ت  ع  ك  ر  )

ة فل ٕتوز الزياد ،(5)((التحقيق))كصححو يف  ،عن األكثرين (4)((اجملموع))فهي أكثرىا كما يف 
((كضةلر أصل ا))على الثماف بنية الضحى، كيف 

 
كيف  كأفضلها ٙتاف،] (ٕ)ثنتا عشرة أكثرىا (ٔ)

((ا١تنهاج))
 

  .(ُِ)فيو (ُُ)/٠ترب ضعيف (َُ)(ٗ)أكثرىا ثنتا عشرة[ (ٖ)

                                                 

 .(ٕ/ ْ) :(.   اجملموع شرح ا١تهذبُ)
   (.َُْينظر: خادـ الرافعي كالركضة )ص: (. ِ)
 ساقط من األصل. ((نول))قولو (.  ّ)
   .(ّٓ/ ْ) :اجملموع شرح ا١تهذب (.ْ)
   (.ِِٖالتحقيق )ص:(. ٓ)
   . (َُّ/ ِ): العزيز شرح الوجيزينظر:  (.ٔ)
 . ((شرع))يف )ـ(  (عشرة())قولو (.  ٕ)
  .(ّٔيف الفقو )ص:  منهاج الطالبُت(.  ٖ)
 قولو ))عشرة(( يف )ـ( ))عشر((.(.  ٗ)
 قولو ))كأفضلها ٙتاف،كيف ا١تنهاج أكثرىا ثنتا عشرة(( ساقط من األصل كا١تثبت من بقية الٌنسخ.(. َُ)
 /أ من نسخة )ظ(.ُِِقولو ))ضعيف(( هناية لوح (.  ُُ)
إف صليت الضحى عشرا مل يكتب لك ذلك »قاؿ:    لنيبا أيب ذر أف يشَت إىل حديث (.ُِ)

ركاه البيهقي، كقاؿ يف « . اليـو ذنب، كإف صليتها ثنيت عشرة ركعة بٌت اهلل لك بيتا يف اٞتنة
 إسناده نظر، كضعفو يف شرح ا١تهذب  
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صبح  على كل سلمى من أحدكم ي» :صح من قولو ما  ل يف ذلككاألص
كاف يفعلها أحيانا  كمن أنو  ،(ّ)«ركعتاف من الضحى (ِ)/كجيزم عن ذلك (ُ)]صدقة[

  :أم ما عاينتو لقو٢تا (ٔ)«صلىا ما رأيتو »: (ٓ)ػػػػػػػ ػػػػػػػػ ، كقوؿ عائشة (ْ)كيًتكها كذلك
؛ (ٗ)هنا بدعةإ /ب[، كقوؿ ابن عمر َُْ] (ٖ)(ٕ)كاف يصلي الضحى أربعا كيزيد ما شاء

فتح مكة ١تا دخلها سبحة يـو  صلى النيب» (َُ)ألنو مل يبلغو ذلك ، كصح عن أـ ىانئ
قوؿ  (ُِ)/، كبو يندفع(ُُ)«ٙتاف ركعات يسلم يف كل ركعتُت -أم صلهتا - ،الضحى
  يح بأف تلك صلة الضحى.: ليس يف حديثها تصر (ُّ)السبكي
 
 

                                                 

 قولو ))صدقة(( يف األصل ))صلة((، كا١تثبت من بقية النسخ.(.  ُ)
 ب من نسخة )ح(.ُِٖلوح  قولو ))ذلك(( هناية(.  ِ)
  .باب فضل صلة الصبحكتاب صلة ا١تسافرينوقصرىا،   (َِٕ( )ْٖٗ/ ُ(. صحيح مسلم )ّ)
    .(ّٖ/ ْ) :اجملموع شرح ا١تهذبكذلك للجمع بُت النصوص النافية كا١تثبتت. ينظر: (. ْ)
 قولو ))رضي اهلل عنها(( ساقط من )ظ( .(.  ٓ)
باب استحباب صلة كتاب صلة ا١تسافرين كقصرىا،  (ُٖٕ( )ْٕٗ/ ُ(. صحيح مسلم )ٔ)

الضحى، كأف أقلها ركعتاف، كأكملها ٙتاف ركعات، كأكسطها أربع ركعات، أك ست، كاٟتث على 
 .احملافظة عليها

 قولو ))ما شاء(( يف )ظ( ))ما يشاء((.(.  ٕ)
 .النيب باب كم اعتمر كتاب اٞتمعة،  (ُٕٕٓ) (ّْٖ/ ْ)و: صحيحركاه البخارم يف (. ٖ)
 .باب: كم اعتمر النيب صلى اهلل عليو كسلم؟ كتاب اٟتج، (ُٕٕٓ) (ِ/ ّصحيح البخارم ) (.ٗ)
مناؼ القرشية ا٢تامشية، بنت عم النيب  ،أـ ىانئ بنت أيب طالب القرشية، ا٢تامشية ا١تكيةىي: (. َُ)

.سنة  ماتت بعد، ك أسلمت عاـ الفتح ، كأخت علي بن أيب طالب، أمها فاطمة بنت أسد
 . (َّٓ/ْ) :اإلصابةك ، (َْْ/ٔ) :أيٍسد الغابةينظر:  ( ىػ.َٓ)

 .باب تسًت ا١تغتسل بثوب ك٨توهكتاب اٟتيض،   (ّّٔ( )ِٔٔ/ ُ(.صحيح مسلم )ُُ)
  /ب من )ـ(.َِٖقولو ))يندفع(( هناية لوح  (.ُِ)

 (.ٖٗٔينظر: االبتهاج يف شرح ا١تنهاج )ص:(. ُّ)
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  .(ِ)سوريت الشمس كالضحى ٟتديث فيو (ُ)قرأ فيهاكيسن أف ي
 (ّ)((الرافعي))ا كما يف ٢ت (ء  او  ت  واس  )للشمس قدر رمح  (اع  ف  ت  ار   ن  ي  ب   )ككقتها: 

 (ٕ)((اجملموع))كالتعبَت بالزكاؿ الواقع يف  ،(ٔ)((الكفاية))ك (ٓ)((التحقيق))ك (ْ)((اجملموع))ك
نعقد؛ ألنو كقت كراىة، كليس تعنده مل  (ٗ)فلو أحـر هبا ،ا١تراد بو االستواء (ٖ)((التحقيق))ك

 (ُُ)كنظر فيو األذرعي ،لطلوععن األصحاب أنو من ا (َُ)((الركضة))بوقت ٢تا، كيف 
 .ما فيها غريب أك سبق قلم :بل قاؿ األذرعي بأف ا١تعركؼ يف كلمهم األكؿ،

 
 

                                                 

 ((.قولو ))فيها(( يف )ـ( ))فيهما(.  ُ)
أف نصلى الضحى بسور منها:  - -عقبة بن عامر قاؿ: أمرنا رسوؿ اهلل يشَت ٟتديث(.  ِ)

( ، ُ/ٖٓ/َُأخرجو الركياين يف "مسنده" ) . قاؿ األلباين: "كىالش ٍمًس كىضيحاىا كىالض حى
( عن ٣تاشع بن عمرك: حدثنا ابن ٢تيعة، عن عياش بن عباس القتباين، عن ِِْ/ ِكالديلمي )

 ا٠تَت اليزين، عن عقبة بن عامر مرفوعان. كزاد الركياين: "قاؿ عقبة: من فعل ذلك؛ غفر لو".أيب 
 .(َِٓ/ ٖ) :سلسلة األحاديث الضعيفة كا١توضوعة ".قلت: كىذا موضوع

  .(َُّ/ ِ) :العزيز شرح الوجيز (.ّ)
    .(ّٔ/ ْ) :اجملموع شرح ا١تهذب (.ْ)
   (.ِِٖالتحقيق )ص:(. ٓ)
  .(ِّٗ/ ّ) :لنبيو يف شرح التنبيو(. كفاية أ)
    .(ّٔ/ ْ) :اجملموع شرح ا١تهذب (.ٕ)
  (.ِِٖالتحقيق )ص:(.  ٖ)
 قولو ))فلو أحـر هبا(( يف )ظ(ك)ـ( ))فلو ٖترل اإلحراـ هبا((.(.  ٗ)
 (.ِّّ/ ُ) :ركضة الطالبُت (.َُ)
  (.ُّْ)ص: ينظر: التوسط كالفتح بُت الركضة كالشرح(. ُُ)
 (.ُٓٔادـ الرافعي كالركضة )ص:ينظر: خ(.   ُِ)
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، كلئل خيلو كل ربع (ِ)ٟتديث صحيح فيو ؛مضي ربع النهار (ُ)كاالختيار فعلها عند 
 من النهار عن عبادة.

 (م  ث  ) ،للخلؼ يف كجوهبما (اف  و  ط  ا ت  ع  ك  ر  )بعد صلة الضحى يف الفضيلة  (م  ث  )
 (ّ)مشاع بعضو مسجدكما  ،دكف ٨تو الرباط -لداخل ا١تسجد  (ة  ي  ح  ت  )تليهما فيها ركعتا 

/أ[ تكرر دخولو ُُْ] (ْ)كإف ،ا أك كاف ٤تموالن زحفكلو  على كضوءو  -على األكجو 
: ا صح من قولو ١ت ؛يقطع اعتكافو (ٔ)]ال[ (ٓ)كخرج ١تا أك كاف معتكفان  مرآتو،تقاربت ك 
كمن مث كره اٞتلوس بدكهنا  ،(ٕ)«إذا دخل أحدكم ا١تسجد فل جيلس حىت يصلي ركعتُت»

أخذا من  وب (ٗ)(ٖ)صرنأيب كتقييد الشيخ  ،كال فرؽ بُت مريد اٞتلوس كغَته ،من غَت عذر
ب صاحك  خلفا ١تن جعلو قيدان  (َُ)ع متأخركفا٠ترب خرج ٥ترج الغالب كما قالو ٚت

((اإلسعاد))
 

فإف سلم مث أتى  ،كوف كلها ٖتيةتك  ،كعتُت بسلـ كاحد، كٕتوز الزيادة على ر (ُُ)
س ما مل ، كتفوت باٞتلو مطلقان  عقد لو نفلن نيف ،بركعتُت للتحية أيضا مل ينعقد إال من جاىل

                                                 

 قولو ))عند(( يف )ظ( ))عن((.(.  ُ)
ركاه قاؿ صلة األكابُت حُت ترمض الفصاؿ  أف رسوؿ اهلل  ٟتديث زيد بن أرقم يشَت  (.ِ)

باب صلة ،  كتاب صلة ا١تسافرين كقصرىا،  (ْٖٕ()ُٓٓ/ ُ) :صحيح مسلميف مسلم 
 .األكابُت حُت ترمض الفصاؿ

 . مكرر يف األصل ((كإف))قولو (.  ّ)
 (( .مباح))يف )ـ(  ((مشاعقولو ))(.  ْ)
 ((.ٔتا))يف )ـ(  ((١تاقولو ))(.  ٓ)
 قولو ))ال(( ساقط من األصل كا١تثبت من)ظ(،ك)ح( ك )ـ( .(.  ٔ)
  .باب ما جاء يف التطوع مثٌت مثٌت(، كتاب الكسوؼ،  َُُُ) (ُّٗ/ ُ) :(.صحيح البخارمٕ)

 ((.نصر))يف )ح( ((صرأيب نقولو ))(.  ٖ)
  (.ُِٕ:ّينظر النقل عنو يف ا١تهمات: )(. ٗ)
    (.ٖٓٗ/ِينظر: التعليقة للقاضي حسُت: ) (.َُ)
  (.ََُْ)ص:  اإلسعاد(. ُُ)
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((اجملموع))ك (ُ)((التحقيق))كال يفوت كما يف  ،ل فيهماينتبو أك جيهل كيقصر الفص
 

(ِ) 
قياس ذلك أهنا ال تفوت يف ك  ،ال بالقياـ كإف طاؿ (ْ)((الركضة))إف أشعر بو يف ك  (ّ)كغَتمها

  كىو ٤تتمل. ،حق ا١تقعد إال باضطجاعو
كال يبعد فواهتا عليو بطوؿ الزمن  ،نعم، يًتدد النظر يف الداخل مضطجعنا أك مستلقينا

تغاير  فإف   ،ٓتلؼ غَته (ٔ)]فيو[ (ٓ)التمييز بو فاعترب ،لزمن اال  عرفا؛ ألنو ال ٦تيز يف حقو إً 
ىذا ظاىر يف مضطجع  مث ،الزمن يف حقو (ٖ)عتربي (ٕ)فلم صفتو من ٨تو القياـ كالقعود ٦تيزه 

كوف جلوسو أك قيامو إال فهل يك  ،أك القياـ ،ال ديكنو اٞتلوس (َُ)/مستلق (ٗ)/ب[ أكُُْ]
ألهنما ال يعداف ٦تيزين  ؛هبما ىنا (ُُ)[ًعبػٍرىةى ]أك ال  ؟ٔتنزلة جلوس القائم كاضطجاع اٞتالس

نو لو أحـر هبا قائما كاف لو القعود : أ(ُِ)٤تل نظر، كاألكجو كما قالو ٚتع متأخركف ؟ىنا
يف جواز اإلحراـ هبا  اٞتلوس بل كلـ ابن العماد صريح (ُْ)، كال يفوت هبذا(ُّ)إل٘تامها

 .جالسا إذا جلس بنية صلهتا جالسان 

                                                 

 (.ُِّالتحقيق )ص:(. ُ)
  .(ّٓ/ ْ) :اجملموع شرح ا١تهذب (. ِ)
  .(ُُٕ/ ُ) :اإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاعينظر:  (.ّ)
  .(ّّّ/ ُ) :لبُت كعمدة ا١تفتُت(. ركضة الطاْ)
 .ساقط من )ـ( ((بوقولو ))(.  ٓ)
 (.ِْٖ/ُ)ساقط من األصل كا١تثبت من بقية الٌنسخ ، كىو ما يف فتح اٞتواد ((فيوقولو ))(.  ٔ)
 .فلم(( ساقط من )ـ(قولو ))(.  ٕ)
 .))يعترب(( يف)ـ( ))معترب((قولو (.  ٖ)
 .))أك(( يف)ظ( ))ك((قولو (.  ٗ)
  /أ من )ـ(.َِٗولو ))مستلق(( هناية لوح ق (.َُ)

 كا١تثبت من بقيت النسخ. ((غَته))يف األصل  ((عربةقولو ))(.  ُُ)
  .(َُِ/ ِ) :هناية احملتاجينظر: (. ُِ)
 قولو ))إل٘تامها(( يف )ـ( ))كإل٘تامها((.(.  ُّ)
 .يف )ظ( بو طمس ((إل٘تامها كال يفوت هبذاقولو ))(.  ُْ)
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 كضوء، فإف دخل فليقل: سبحاف اهلل، جد بغَتيكره أف يدخل ا١تس (ُ)كيف اإلحياء 
 (ْ)ٚتع (ّ)أكرب، فإهنا تعدؿ ركعتُت يف الفضل، كجـز بو كاهلل ،(ِ)كال إلو إال اهلل كاٟتمد هلل،

 (ٖ)، كيف األذكار(ٕ)زاد: العلي العظيم (ٔ): كال حوؿ كال قوة إال باهلل، كغَتهكزاد (ٓ)كابن الرفعة
أك شغل ك٨توه أف يقوؿ ذلك أربعا. قاؿ  (ٗ)ا ٟتدثعن بعضهم: يسن ١تن مل يتمكن منه

   : كال بأس بو.(َُ)النوكم
 ،ألجل ا٠تطبة فل يسن لو بل يكره يريد صعود ا١تنرب (يب  ط  خ  ل   ل  )كيسٌن لكل  داخلو 
مردكد، كيف  (ُّ)/: األقول أنو كغَته(ُِ)كقوؿ اإلسنوم ،(ُُ)تباعللفيدعها كيرقى ا١تنرب؛ 

((ا٠تادـ))
مثي  رأيت  ] إليو، كفيو نظر تشوؼدركو أف ا١تدرس كا٠تطيب ّتامع الأ عن بعض من 

                                                 

  .(َِٓ/ ُ) :نإحياء علـو الدي (.ُ)
 . يف)ظ( بو طمس ((اهللقولو ))(.  ِ)
 . ساقط من )ـ( ((بوقولو ))(.  ّ)
  .(ّٕٓ/ ّ) :كفاية النبيو يف شرح التنبيو  ينظر:(.  ْ)
  .(ّٕٓ/ ّ(.  كفاية النبيو يف شرح التنبيو )ٓ)
   .(َِٓ/ ُ) :ا١تطالبأسٌت ينظر: (. ٔ)
 ((.العظيم ،أك العلي العظيم)))ـ( يف  ((كغَته زاد العلي العظيمقولو ))(.  ٕ)
 (.ٕٖ/ُينظر: األذكار للنوكم: )(.  ٖ)
 ((.ٟتديث))يف )ح(  ((ٟتدثقولو ))(.  ٗ)
  .(ِّ(.  األذكار للنوكم )ص: َُ)
كىذه السنة أف يدخل اإلماـ إىل ا١تسجد فَتقى  ،" كال يفصل بينهما بركوع كال غَتهالباجي:قاؿ (. ُُ)

كيقتضي األخذ يف الغرض من  ،ألف دخولو ا١تسجد دينع صلة النافلة ؛عا١تنرب بإثر دخولو كال يرك
كأما مىت شرع يف الغرض  ،كإمنا يركع عند دخوؿ ا١تسجد من أراد اٞتلوس ،ا٠تطبة كالصلة بعدىا

  .(ُٖٗ/ ُ) أ:شرح ا١توط ا١تنتقى ".فليس عليو ركوع
 (.ٖٕٓينظر: كايف احملتاج )ص: (. ُِ)
 /ب من نسخة )ظ(.ُِِاية لوح قولو ))كغَته(( هن(.  ُّ)
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 ،٣تلس الدرس صلى ركعتُتػػػػػ أم العامل ػػػ صرحيان يف رده كىو: كإذا كصل  (ُ)((اجملموع))كلـ 
 .(ِ)انتهى[ .فإف كاف مسجدان تأكد اٟتث على الصلة

هبا ْتيث أك قر  /أ[ أك نفلُِْض ]فر  (ٓ)ٞتماعة (ة  ام  ق  إ   د  ن  ع  )لداخل  (ْ)/(ّ)ال (و) 
 (ٕ)فيكره لو االشتغاؿ هبا ،(ٔ)((اجملموع))تفوتو فضيلة التحـر لو اشتغل هبا كما دؿ عليو كلـ 

ال صلة   :أم (ٖ)«إذا أقيمت الصلة فل صلة إال ا١تكتوبة»: ١تا صح من قولو  ،فيهما
لكن األكىل لو  ،أنو ال كراىة ا١تكتوبة ٚتاعة فاألكجو (ٗ)كلو كاف الداخل قد صلى ،كاملة

 ،(َُ)ما ذكر من زيادتو كاستثٍت أك منفردا فالكراىة باقية، ،االشتغاؿ باٞتماعة ال بالتحية
 للطواؼ، كقد ٘تكن منو فيكره لو  قاصدان  (ُُ)[]اٟتراـ كيستثٌت أيضا الداخل للمسجد

 
 

                                                 

 (.ّّ/ُينظر: اجملموع شرح ا١تهذب )(. ُ)
 . زيادة من )ظ( ك)ح( ((مثي  رأيت ػػػػػػ إىل ػػػػػػ انتهى من قولو ))(.  ِ)
 .ساقط من )ـ( ((القولو ))(.  ّ)
 أ من نسخة )ح(.ُِٗقولو ))ال(( هناية لوح (.  ْ)
 .((ّتماعة))يف )ـ(  ((ٞتماعةقولو ))(.  ٓ)
  .(ٔٓ/ ْ) :اجملموع شرح ا١تهذب (.ٔ)
 .((هبماهبا(( يف )ـ( ))قولو ))(.  ٕ)
باب كراىة الشركع يف نافلة  ،( كتاب صلة ا١تسافرين كقصرىإَُ( )ّْٗ/ ُ(. صحيح مسلم )ٖ)

 .بعد شركع ا١تؤذف
 قولو ))صلى(( يف )ـ( ))فعل((.(.  ٗ)
ى اٟتاكم. ينظر: اٟتاكم الصغَت: : قوؿ ))ال عند إقامة(( من زيادة ا١تصنف علأم (.َُ)

 (.ٗٗ(، كاإلرشاد )ص:ُّٕ)ص:
 .زيادة من بقية النسخ ((اٟتراـقولو ))(.  ُُ)
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 ركاه (ُ)باعتكللاالشتغاؿ هبا عنو؛ ألنو األىم حينئذ مع اندراجها ٖتت ركعتيو 
ل يفوت إذا صلىا فيكره لو االشتغاؿ هبا بنية منفردة نفعليو (ّ)كالداخل ك، (ِ)لشيخافا

 :كإف مل ينو معو بقيد زاده بقولو ،فرض أك نفل آخر (ْ)من (اى  ر  ي  غ  ب  )التحية  (تد  أ  ت  و  )عنو، 
كإمنا  سجد بل صلة،ينتهك ا١ت أال  ذلك الغَت عن ركعتُت؛ الف القصد  (ٓ)(ص  ق  ن   ي    م  ل   ن  إ  )

ا٠تلؼ فيما لو نول غسل اٞتنابة ىل حيصل غسل اٞتمعة كال فيما إذا  (ٔ)/مل يأت ىنا
، كقوؿ (ٖ)((اجملموع))قالو يف  ،ألف غسل اٞتمعة سنة مقصودة ٓتلؼ التحية ؛(ٕ)نواىا

إذ  ؛الٕتو ،/ب[ بسقوط األمر ال ْتصوؿ التحيةُِْكلو قيل: ] ،نظرفيو  :(ٗ)اإلسنوم
 لكن انتصر لو ،إليو مع ا١تنقوؿ (َُ)رد بأف ىذا ال نظر ،س أنو ال حيوز أجرىا ما مل ينوىالقياا

كإمنا لكل امرئ ما  »: ما ذكر أنو القياس ىو ا١تتجو ٠ترب فقاؿ (ُُ)((اإلسعاد))يف  لو
 ؛ (ُِ)«نول

                                                 

 ((.يف االسباع))يف )ـ(  ((كللتباعقولو ))(.  ُ)
أف أكؿ شيء بدأ بو حُت قدـ مكة أنو توضأ، مث طاؼ : »قالت يشَت ٟتديث عائشة (.  ِ)

باب من طاؼ  كتاب اٟتج( ُُْٔ) (ُِٓ/ ِ)و: صحيح . ركاه البخارم يف«بالبيت، مث حج
 و:صحيح. كمسلم يف بالبيت إذا قدـ مكة، قبل أف يرجع إىل بيتو، مث صلى ركعتُت، مث خرج إىل الصفا

، من طاؼ بالبيت كسعى، من البقاء على اإلحراـ ، كتاب اٟتج (ُِّٓ( )َٔٗ/ ِ) باب ما يلـز
 .كترؾ التحلل

 . )ح(ساقط من ((كقولو ))(.  ّ)
 . ساقط من )ـ( ((منقولو ))(.  ْ)
 (.ٗٗ(، كاإلرشاد )ص:ُّٕينظر: اٟتاكم الصغَت: )ص:(.ٓ)
  /ب من )ـ(.َِٗقولو ))ىنا(( هناية لوح  (.ٔ)

 ((.نوامها))يف )ـ(،ك)ح(  ((نواىاقولو ))(.  ٕ)
  .(ِٓ/ ْ) :(.  اجملموع شرح ا١تهذبٖ)
 (. ِّٕ/ّ) (، كا١تهمات:ٖٖٕينظر: كايف احملتاج )ص:  (.ٗ)
 ((.ال ينظر))ال نظر(( يف )ح( قولو ))(.  َُ)
 (َُِْنظر: اإلسعاد)ص/ي(.  ُُ)
 .كيف كاف بدء الوحي إىل رسوؿ اهلل ،بدء الوحي( ُ) (ٔ/ ُ) :صحيح البخارم .(ُِ)
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ثواب الفرض أك النفل ا١تنوم ال كإف حاز  (ُ)]فهو[ألف مقتضاه إمنا مل ينوه ال حيصل لو
 مل خيطر ببالو. (ِ)إذاوز زيادة على ذلك ثواب قصد صيانة حرمة ا١تسجد عُت االنتهاؾ حي

نعم ديكن أف يقاؿ: إذا نول النفل أك الفرض اآلخر فقط فحصل مقصود التحية من 
عليو أكثر من ثوابو لو مل ٖتصل  (ْ) يبعد أف يكوف الثواب ا١ترتبمل (ّ)الصيانة ا١تذكورة تبعان 

 انتهى. ،رة، كذلك الزائد ىو ا١تراد بثواب التحيةالصيانة ا١تذكو 
 .إذ ىو عند عدـ الصيانة ال ثواب لو ؛نعم إخل فيو نظر :كقولو ،متجو :كما قالو أكالن 

إذ ال زائد  خل؛إالزائد  (ٓ)ذلك[ك ] :فاندفع قولو ؟فكيف يقاؿ أكثر من ثوابو لو مل حيصل
  .حينئذ

، كمن ألصحاب يقتضي حصوؿ الثواب مطلقان كغَته من ا (ٔ)كلـ النوكم  ف  كاٟتاصل أى 
 ،أقرب : كلمهم  إىل حصولو مطلقان (ٖ)عنهم اٟتصوؿ، كقاؿ األذرعي (ٕ)مث أطلق ابن الرفعة

على ما مل ينوه؛ ألنو من توابع عملو، كالقياس كما قالو ٚتع  بأثي/أ[ فإمنا ُّْكعليو ]
زالت ك   سقط الطلب حينئذ فقطال  كإً  ،  إذا نويتال  و ال حيصل فضل التحية إً ن  أى  (ٗ)متأخركف
 بأم صلة كانت ما مل ينو  كتنتفيفا١تتعلق بو حكماف كراىة اٞتلوس قبل الصلة،  ،الكراىة

                                                 

 قولو ))فهو(( زيادة من بقية الٌنسخ .(.  ُ)
 قولو ))إذا(( يف)ـ(،ك)ح( ))إذ((.(.  ِ)
 ساقط من )ظ( . قولو ))تبعان(((.  ّ)
 قولو ))ا١ترتب(( يف )ظ( ))ا١تًتتب((.(.  ْ)
 ((، كا١تثبت من بقية النسخ.ككذا))يف األصل  ((كذلكقولو ))(.  ٓ)
    .(ِٓ/ ْ) :اجملموع شرح ا١تهذب (.ٔ)
  .(ُُٓ/ ُ) :(.  كفاية النبيو يف شرح التنبيوٕ)
   (.ُّٖالتوسط كالفتح بُت الركضة كالشرح )ص:(. ٖ)
  (.ُّْ/ُ) :الديباج شرح ا١تنهاج (َِْ/ ُ) ا١تطالبأسٌت نظر: ي (.ٗ)
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أما إذا نقص الغَت عن  ،(ُ)عدـ التحية، كحصوؿ الثواب عليها كىو متوقف على النية
التحية  (ِ)صل بوأك سجدة تلكة أك شكر أك صلة جنازة فل ٖت ،ركعتُت بأف كاف ركعة

 .ت كجب عليو فعلو فوران شتغاؿ هبا عن فرض ضاؽ كقتو، أك فائ، كحيـر اال(ّ)للخرب السابق
ر ، كىو الدخوؿ كتأخلتقدـ سبب التحية ؛(ام  ر  ح  ا إ  ت  ع  ك  ر  )بعد التحية يف الفضيلة  (م  ث  )
كالتحية   ،طواؼكالًتتيب بُت ركعيت ال ،ال يقع فٍ أى  (ْ)/اإلحراـ مع احتماؿ :كىو ،امسببه

تو ا١تذكورة أف ركعيت الوضوء أفضل ، كقضية عل  (ٔ)لبحث اإلسنوم تبعان  (ٓ)دتوكاإلحراـ من زيا
تقدًن سنة اإلحراـ كالتحية على سنة الوضوء،  (ٕ)((اجملموع))لكن يف  ،ضامن ركعيت اإلحراـ أين 

الزكاؿ يف مرتبة  (ٖ)/ةك٨توىا كصل ،كاٟتاجة ،كالتوبة ،للظاىر أف ما يتعلق بفعل كسنة القتكا
 مث ما ذكره ،دليلو ما صح   (ٗ)قدـ، كإال /ب[ دليلهاُّْكاحدة إف اتفقت يف صحة ]

((أصل الركضة))الطواؼ ىو ما يف  (َُ)]ا١تصنف قبل ركعيت[
 

يف كىو األكجو كإف خالفو  ،(ُُ)
((التحقيق))

 
(ُِ). 

                                                 

 ((.السنية))يف )ـ(  ((النيةقولو ))(.  ُ)
 ساقط من )ـ(. ((بوقولو ))(.  ِ)
دخل أحدكم ا١تسجد فل جيلس حىت يصلي ركعتُت" تقدـ ٗترجيو. إذا " :يشَت للحديث السابق(. ّ)

 (.ُْٗ)ص: 
  /أ من )ـ(.َُِقولو ))احتماؿ(( هناية لوح  (.ْ)

 (.ٗٗ(، كاإلرشاد )ص:ُّٕينظر: اٟتاكم الصغَت: )ص:(.ٓ)
  (.ِٕٗ/ّينظر: ا١تهمات )(.  ٔ)
  .(ِٔ/ ْ) :اجملموع شرح ا١تهذب (. ٕ)
 /أ من نسخة )ظ(.ُِّقولو ))كصلة(( هناية لوح (.  ٖ)
 )ح( . ساقط من ((قدـقولو ))(.  ٗ)
 .ألصل، كا١تثبت من بقية النسخساقط من ا ((ا١تصنف قبل ركعيتقولو ))(.  َُ)
  .(ّّْ/ ُ) :(. ركضة الطالبُت كعمدة ا١تفتُتُُ)
 (.ُِّالتحقيق )ص:(.  ُِ)
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 (و   ،ر  ه  ظ   ل  ب  ق   )من ا١تؤكد  ر  مى  على ما (ن  ي  ت   ع  ك  ر   ة  اد  ي  ز  )ال على التأكيد  (ب  د  ن  و  ) 
 .(ُ)الركعات األربعة من زيادتو كىذه (ب  ر  غ  م   ل  ب  ق   )ركعتُت  (و ،اى  د  ع  ب   )ركعتُت 
ن حافظ على أربع ركعات م»: (ِ)/١تا صح من قولو  (ر  ص  ع   ل  ب  ق    ع  ب  ر  أ  )ندب  (و)

أم:  «صلوا قبل ا١تغرب»لو: ، كمن قو (ْ)«على النار (ّ)حرمو اهلل ،ىادأربع بعك  ،قبل الظهر
  .(ٔ)ركاه أبو داكد (ٓ)]كما[ركعتُت،

  ،١تن شاءمث قاؿ يف الثالثة:  «صلوا قبل ا١تغرب ركعتُت»كمعٌت السنة يف حديث 
بغَت  مران ، كلئل يكوف أر  زمة ليوافق ما مى الطريقة الل ،ذىا الناس سنةأف يتخ (ٕ)كراىية

كغَته  ،نفي ١تا مل يعلمو ،(ٖ)يت أحدا يصليهمامندكب كىو ٦تتنع، كقوؿ ابن عمر: ما رأ
كأف ال يشتغل هبما عن  ،امهٗتفيف نكيس ،مع أنو أكثر كأتقن فوجب تقدديو (ٗ)]مثبت[

 : كمن قولو  إجابة ا١تؤذف، بل إف كاف بُت األذاف كاإلقامة ما يسعهما فعلهما كإال أخرمها،
 

                                                 

 (.ٗٗ(، كاإلرشاد )ص:ُّٕينظر: اٟتاكم الصغَت: )ص: (.ُ)
 ب من نسخة )ح(.ُِٗ(( هناية لوح قولو ))(.  ِ)
 ىنا زياد قولو ))تعاىل(( يف )ظ( .(.  ّ)
، كصححو ركعتُت بعد الظهرما جاء يف الباب  (ِْٖ) (ِِٗ/ ِ)و: نسن ركاه الًتمذم يف(. ْ)

  .(ّٕٔ/ ُ) :مشكاة ا١تصابيحاأللباين يف 
 زيادة من بقية الٌنسخ . ((كماقولو ))(.  ٓ)
، كصححو األلباين باب الصلة قبل ا١تغربكتاب الصلة،  (ُُِٖ) (ِٔ/ ِ(.  سنن أيب داكد )ٔ)

  .(ِٔ/ ٓ): صحيح أيب داكديف 
 قولو ))١تن شاء كراىي ة(( يف )ـ( ))١تن شاء كراىة(( ،كيف )ح( ))١تن شاء منكم كراىة((..  (ٕ)
: "ال (ِِ/ِ) :احمللى (،  قاؿ ابن حـز يف َْٖ) (ِٔٓ)ص:  همسنديف عبد بن ٛتيد ركاه (.  ٖ)

 يصح".
 (( كا١تثبت من بقية النسخ.منيب))يف األصل  ((مثبتقولو ))(.  ٗ)
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] كظاىر صنيع ا١تصنف أف الركاتب  ،(ِ)«ى قبل العصر أربعان صل   (ُ)]امرءان[ رحم اهلل»
ًتاكيح كالضحى ٦تا بعدمها ٦تا غَت ا١تؤكدة ليست يف رتبة الركاتب ا١تؤكدة حىت تقدـ على ال

، عليها ، ككأنو أخذ ذلك من تعليلهم تقدًن الركاتب على ما ذكر بتأكدىا ١تواظبتو ر  مى 
، كغَتىا يف اتب ا١تؤكدةأف الرك  (ْ)غَتمها كصريح كلـ (ّ)بل ظاىر كلـ الشيخُت ،كفيو نظر

، كإف كاف ا١تؤكد منها أفضل، كجياب عن التعليل ر  كاحدة بالنسبة لتقدمها على ما مى مرتبة 
 .(ٓ)ا١تذكور بأف ا١تواظبة ١تا حصلت يف جنسو اقتضت تقدمو[

الغسل كالتيمم  (ٔ)/أ[، كأٟتق بو البلقيٍتُْْركعتاف بعد الوضوء ] :أيضان  كمن ا١تندكب
  .توهبما سن ينوم

  (ٕ).كالتحية  كٖتصل السنتاف بكل صلة ،للستخارة كركعتاف
 ركعة. (َُ)ة[عشر ]اثنتا أهنا  (ٗ)كيف اإلحياء ،(ٖ)ٟتديث فيها ضعيف ؛كللحاجة

 
                                                 

 كا١تثبت من بقية النسخ.  ان(( ساقط من األصل))امرءقولو (.  ُ)
( كتاب الصلة، باب الصلة قبل العصر، كحسنو األلباين يف ُُِٕ) (ِّ/ ِ) :(.  سنن أيب داكدِ)

  .(ّٕٔ/ ُ) :مشكاة ا١تصابيح
  .(َِٖ/ ّ) :اجملموع شرح ا١تهذب، ك (ُُٔ/ ِ): العزيز شرح الوجيزينظر: (. ّ)
   .(ِِٓ/ ِ) :اإلماـ الشافعيالتهذيب يف فقو ينظر: (. ْ)
 من قولو ))كظاىر صنيع ا١تصنف ػػػػػػػػ إىل ػػػػػػػػػ اقتضت تقدمو(( زيادة من )ظ(،ك)ح(.(.  ٓ)
 (.ِٕٔ/ُينظر: التدريب للبلقيٍت )(.  ٔ)
  .(ُٓٔفتح ا١تعُت )ص:  (ْٖٓ/ ُمغٍت احملتاج ) (َّٕ/ ِالنجم الوىاج )ينظر: (.  ٕ)
كضعفو الًتمذم، باب ما جاء يف صلة اٟتاجة، (، ْٕٗ) (َّٔ/ ُ)و: سننركاه الًتمذم يف (.  ٖ)

  .(ْٓضعيف سنن الًتمذم )ص: ككذا األلباين يف 

. حديث ابن مسعود "يف صلة اٟتاجة اثنيت عشرة ركعة". كأصلو (َِٔ/ ُ) :إحياء علـو الدين (.ٗ)
ين ضعيفُت جدا فيهما عمرك )قاؿ العراقي( أخرجو أبو منصور الديلمي يف مسند الفردكس بإسناد

األحاديث اليت استنكرىا اٟتافظ ينظر:  .بن ىاركف البلخي كذبو ابن معُت كفيو علل أخرل
 (ُٔالعراقي على الغزايل )ص: 

 ((، كيف )ح( ))اثنيت عشرة((.ثنىت عشر))يف األصل  ((اثنتا عشرةقولو ))(.  َُ)
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  .(ْ)ا١تشهورة يف الصحيحُت (ّ) (ِ)خبيب  (ُ)لقصة ؛ل ْتق أك غَتهقتكلل
  .(ٔ)نٟتديث حس ؛كلو من صغَتة (ٓ)،كبعدىا قبلها، كللتوبة

  .غَت سفر، كعند دخولولكعند ا٠تركج من ا١تنزؿ كلو 
  .كعقب األذاف

كىي غَت الضحى على ما يف  طلوع الشمس عند خركج كقت الكراىة،كبعد 
  .(ٕ)اإلحياء

عن ركعيت  (ٗ)كيكفياف ،منزلو (ٖ)/كعند قدـك ا١تسافر يبدأ هبما يف ا١تسجد قبل دخولو
  .دخولو

  كج من اٟتماـ.كعقب ا٠تر 
                                                 

 .يف )ظ( ))لقضية(( ((لقصةقولو ))(.  ُ)
بيب بن عدم بن مالك بن عامر بن ٣تدعة بن جحجيب بن عوؼ بن كلفة ابن عوؼ خىو: (.  ِ)

بن عمرك بن عوؼ بن مالك بن األكس األنصارٌم األكسٌي. شهد بدرا كاستشهد يف عهد النيٌب 
  .(ِِٓ/ ِ) :. اإلصابة يف ٘تييز الصحابةص

 .ساقط من )ـ( ((قولو ))(.  ّ)
فلما خرجوا من اٟتـر ليقتلوه يف اٟتل، قاؿ ٢تم خبيب: ذركين " يشَت إىل قصة أسره ٔتكة كفيها:(.  ْ)

 ".أركع ركعتُت، فًتكوه، فركع ركعتُت، مث قاؿ: لوال أف تظنوا أف ما يب جزع لطولتها
باب: ىل يستأسر الرجل كمن ( كتاب اٞتهادكالسَت، َّْٓ) (ٖٔ/ ْ) ركاىا البخارم يف صحيحو:

 كمل أجدىا يف صحيح مسلم. ،مل يستأسر، كمن ركع ركعتُت عند القتل
 . ساقط من )ـ( ((قبلها كبعدىاقولو ))(.  ٓ)
ما من عبد يذنب ذنبا، يقوؿ: " ، أنو قاؿ: ٝتعت رسوؿ اهلل بكر لعلو يشَت ٟتديث أيب  (.ٔ)

 و:سنن. ركاه أبو داكد يف "مث يستغفر اهلل، إال غفر اهلل لوفيحسن الطهور، مث يقـو فيصلي ركعتُت، 
 :صحيح أيب داكدكصححو األلباين يف  .باب يف االستغفار(كتاب الصلة، ُُِٓ)(ٖٔ/ ِ)
(ٓ /ِِٓ).  

  .(ّّٕ/ ُ) :(. إحياء علـو الدينٕ)
  /ب من )ـ(.َُِقولو ))دخولو(( هناية لوح  (.ٖ)

 ((.يكفيانو))، كيف )ـ(((كيكفيانو))يف )ظ(،ك)ح(  ((كيكفيافقولو ))(.  ٗ)
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  .للسفر كمن مسجد رسوؿ اهلل 
  دخل أرضا ال يعبد اهلل فيها. نك١ت

 كيندباف ٢تا أيضا. ،ك١تن زفت إليو امرأة قبل الوقاع
  .كللمسافر كلما نزؿ منزال
  .قيل: كركعتاف بعد العيد

  .كجهها (ُ)[امهب]كبعد ا٠تركج من الكعبة مستقبل 
 .كقبل عقد النكاح

  .(ِ)انتهى ،كعند حفظ القرآف
كركعتُت  ،أربعان ك  ،كركيت ستان  ،عشركف ركعة بُت ا١تغرب كالعشاء (ّ)كصلة األكابُت كىي

 .(ْ)فهما أقلها
 .أربعأك  ،ركعتاف :كىي ،/ب[ بعدهُْْ] (ٓ)كصلة الزكاؿ 
،ك  ةن مر   (ٔ)كصلة التسبيح  فمرة يف كإال  كإال فسنة، كإال فشهر، ،(ٕ)كإال فجمعة ل يـو
كما يف   كىو األحسن ليلن  ،أك بتسليمتُت ،كىو األحسن هناران  سليمة،أربع بت :، كىي(ٖ)العمر

سورة: سبحاف اهلل كاٟتمد اهلل كال إلو إال اهلل ك ركعة بعد الفاٖتة  (َُ)يقوؿ يف كل   (ٗ) ،اإلحياء

                                                 

 (( كا١تثبت من بقية النسخ.هبا))يف األصل  ((هبماقولو ))(.  ُ)
 .ساقط من)ـ((( قيل ػػػػػػ إىل ػػػػػػػ انتهىمن قولو ))(.  ِ)
 (( يف )ظ( بو طمس.كصلة األكابُت كىيقولو ))(.  ّ)
 (( كيف)ظ( بو طمس.اقلهما))يف )ـ(  ((أقلهاقولو ))(.  ْ)
 . يف)ظ( بو طمس ((الزكاؿقولو ))(.  ٓ)
  .(ْٓ/ ْاجملموع شرح ا١تهذب ) (َٔٔ/ ِياين )ْتر ا١تذىب للرك  ينظر:(. ٔ)
كأكؿ األياـ يـو األحد  ،كأك٢تا يـو السبت ،اٞتمعة بسكوف ا١تيم اسم ألياـ األسبوعاٞتمعة: (.  ٕ)

 .(َُٗ/ ُ) :ىكذا عند العرب. ا١تصباح ا١تنَت يف غريب الشرح الكبَت
 . يف )ظ( بو طمس ((كإال فمرة يف العمرقولو ))(.  ٖ)
   .(َِٕ/ ُ) :اء علـو الدينإحي (.ٗ)
 . )ظ( بو طمس ((يقوؿ يف كلقولو ))(.  َُ)
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كيف كل من  ،مر ةن  ةكال قوة إال باهلل ٜتس عشر  (ّ)، كال حوؿ(ِ)اإلحياء (ُ)يف زاد ،كاهلل أكرب
كاٞتلوس بعد رفعو من السجدة  ،العتداؿ ككل من السجدتُت كاٞتلوس بينهماالركوع كا

فيها كذكر لو  ،(ْ)للعباس مها النيب ة يف كل ركعة عل  فذلك ٜتس كسبعوف مرٌ  ،الثانية عشرا
، (ٗ)غفر اهلل لك (ٖ)(ٕ)عاجل (ٔ)/رملكانت ذنوبك مثل زبد البحر أك  (ٓ)فضل عظيما منو، لو

 ، كصرح بو ٚتع (ُُ)صرح لسنيتها كىو ما جرل عليو ا١تتأخركفم (َُ)ككلـ الشيخُت
 

                                                 

 ((.كيف))يف )ـ(  ((زاد يف قولو ))(.  ُ)
   .(َِٕ/ ُ) :إحياء علـو الدين (.ِ)
 .يف )ظ( بو طمس ((كال حوؿقولو ))(.  ّ)
، أبو الل و العٌباس بن عبد ا١تطلب بن ىاشم بن عبد مناؼ القرشٌي ا٢تامشٌي. عٌم رسوؿ  ىو: (.ْ)

حضر بيعة العقبة مع األنصار قبل أف يسلم، كشهد بدرا مع ا١تشركُت مكرىا، فأسر فافتدل ، الفضل
نفسو، كافتدل ابن أخيو عقيل بن أيب طالب، كرجع إىل مٌكة، فيقاؿ: إنو أسلم، ككتم قومو ذلك، 

كمات  ح، كثبت يـو حنُت،باألخبار، مث ىاجر قبل الفتح بقليل، كشهد الفت كصار يكتب إىل الٌنيب 
 .(ُِٓ/ ّ) :اإلصابة يف ٘تييز الصحابة .رجب أك رمضاف سنة اثنتُت كثلثُتبا١تدينة يف 

 قولو ))لو(( يف )ـ( ))كلو((.(.  ٓ)
 /ب من نسخة )ظ(.ُِّقولو ))رمل(( هناية لوح (.  ٔ)
 ((.ماجل))يف)ـ(  ((عاجل))قولو (.  ٕ)
أعلىا بالدىناء كالدىناء بقرب اليمامة كأسفلها بنجد كيتسع جباؿ متواصلة يتصل   رمل عاجل:(. ٖ)

مراصد االطلع على اٝتاء االمكنة ينظر: رمل عاجل حييط بأكثر أرض العرب. حىت قيل:  اتساعا كثَتا 
  .(ُُٗ/ ِ) :كالبقاع

صحيح اٞتامع (. كاٟتديث صحيح. ينظر: ُُِِٔ) (ِّْ/ ُُ) :(. ا١تعجم الكبَت للطرباينٗ)
  .(ُُّٕ/ ِ) :كزيادتوالصغَت 

  .(ْٓ/ ْ) :اجملموع شرح ا١تهذبك  ،(ُْٓ/ ْ): فتح العزيز بشرح الوجيزينظر: (. َُ)
  .(َِٓ/ ُ) ا١تطالبأسٌت  (.ُُ)
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((التهذيب))، ككذا قاؿ النوكم يف (ِ)،  قاؿ ابن الصلح: كحديثها حسن(ُ)متقدموف
 

(ّ) ،
٦تن ك  ندهبا نظرا،يف  (ٕ)أنو ضعيف، كإف :(ٔ)((التحقيق))، ك(ٓ)((اجملموع))يف  (ْ)لكن قاؿ
قاال: كحديثها قريب من  (ٗ)كالبدر الزركشي اج السبكيتالعتمادىا كرفع شأكىا ال (ٖ)]انتصر[
لو يف  (ُُ)ابن اٞتوزم جعل (َُ)اكرد  /أ[، ُْٓبل جاء من طريق حسنة ] ،الصحة

فضلها كيًتكها  (ُْ)/(ُّ) مً ظى عً ال يسمع بً  أنو، كأطاال يف األدعية اليت فيها كيف (ُِ)ا١توضوعات
 إال متهاكف بالدين. 

                                                 

 ك .(َٔٔ/ ِ(. ْتر ا١تذىب للركياين )ُ)
  .(ِّٓ/ ُ) :(.  فتاكل ابن الصلحِ)
    .(ُْْ/ ّ) :هتذيب األٝتاء كاللغات (.ّ)
 . ساقط من بقية الٌنسخ ((قاؿقولو ))(.  ْ)
  .(ٔٓ/ ْ) :(.  اجملموع شرح ا١تهذبٓ)
   (.ُِّالتحقيق )ص:(.ٔ)
 . ساقط من )ـ( ((إفقولو ))(.  ٕ)
 ((، كا١تثبت من بقية النسخ.نتصر))يف األصل  ((انتصرقولو ))(.  ٖ)
تطرادا ك٤تلها أكردىا يف باب سجود السهو تبعا للرافعي كقاؿ : ))كقعت من الرافعي ىا ىنا اس(.  ٗ)

 (.ِِٕينظر: خادـ الرافعي كالركضة )ص: صلة النفل((
 ((.كردكا))يف )ح(  ((كرد اقولو ))(.  َُ)
عبد الرٛتن بن علي بن ٤تمد اٞتوزم القرشي البغدادم، أبو الفرج: علمة عصره يف  :(. ىوُُ)

 ٕٗٓككفاتو ببغداد عاـ  ىػ ، كنسبتو إىل )مشرعة اٞتوز( من ٤تا٢تا، َٖٓالتاريخ كاٟتديث، كلد عاـ 
 (،َُْ/ّ) :كفيات األعياف. ينظر: ىػ. كثَت التصانيف منها : تلبيس إبليس، كا١تنتظم يف تاريخ ا١تلوؾ

  .(ُٖٔ/ُٖ )سَت أعلـ النبلء ك 

   .(ُْٔ/ ِ) :ا١توضوعات البن اٞتوزم (.ُِ)
 (( .بعظيم)) يف )ظ(،ك)ح( ((يًًعظىمً قولو ))(.  ُّ)
 أ من نسخة )ح(.َُّهناية لوح قولو ))بعظم(( (.  ُْ)
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من الركوع قبل تسبيحاتو مل جيز لو العود إليو كال قضاؤىا  : كلو رفع رأسو(ُ)قاؿ البغوم
غَت  قاـ ،كقاـفإذا سبح  ،كيكرب عند جلوسو للسًتاحةبل يف السجود،  ،يف االعتداؿ

  . انتهى.ان كحيتمل أف يقـو مكرب  ،مكرب
كصلة الرغائب أكؿ ٚتعة من رجب كليلة نصف شعباف بدعتاف قبيحتاف مذمومتاف 

((اجملموع))، كقد بالغ يف (ِ)كحديثهما باطل
 

 يف إنكارمها. (ّ)
كمن  ،(ٔ)كغَته (ٓ)ٚتاعة أك فرادل كما يصرح بو كلـ النوكم (ْ)/كال فرؽ بُت صلهتما
كأم فرؽ  ،فقد كىم ،كأف الثانية ال خلؼ يف ندهبا فرادل ،زعم أنو ال فرؽ يف األكىل

أك فرادل  ،(ٕ)صهما ٚتاعةكإف يف ندهبما ٓتصو  ،مع أف ا١تلحظ بطلف حديثهما ؟بينهما
 .بوقت ٥تصوص (ٗ)يف الصلة سيما مع توقيتهما (ٖ)كىو ٦تنوع منو ،مل يصحإحداث شعار 

                                                 

 (.ٕٕالبغوم )ص: ينظر: فتاكم(. ُ)
ما من أحد كنصو:  ، كمل أعثر عليو عند غَته،(َِِ/ ُ) :إحياء علـو الدينذكره الغزايل يف (. ِ)

يصـو أكؿ ٜتيس من رجب مث يصلي فيما بُت العشاء كالعتمة اثنيت عشرة ركعة يفصل بُت كل 
إنا أنزلناه يف ليلة القدر ثلث مرات كقل ، ك ركعة بفاٖتة الكتاب مرةركعتُت بتسليمة يقرأ يف كل 

ىو اهلل أحد اثنيت عشرة مرة، فإذا فرغ من صلتو صلى علي سبعُت مرة يقوؿ: اللهم صل على 
٤تمد النيب األمي كعلى آلو مث يسجد كيقوؿ يف سجوده سبعُت مرة: سبوح قدكس رب ا١تلئكة 

سبعُت مرة: رب اغفر كارحم كٕتاكز عما تعلم إنك أنت األعز  كالركح، مث يرفع رأسو كيقوؿ
، مث يسجد سجدة أخرل كيقوؿ فيها مثل ما قاؿ يف السجدة األكىل مث يسأؿ حاجتو يف  األكـر

يف صلة الرغائب أكرده رزين يف كتابو كىو حديث موضوع.   :قاؿ العراقي .سجوده فإهنا تقضى"
 (ُٓفظ العراقي على الغزايل )ص: األحاديث اليت استنكرىا اٟتاينظر: 

  .(ٔٓ/ ْ) :(.  اجملموع شرح ا١تهذبّ)
  /أ من )ـ(.ُُِقولو ))صلهتما(( هناية لوح  (.ْ)

  .(ٔٓ/ ْ) :(.اجملموع شرح ا١تهذبٓ)
   .(ُُٖ/ ُاإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع )ينظر: (. ٔ)
 ((.ّتماعة))يف)ظ(  ((ٚتاعةقولو ))(.  ٕ)
 . ( ساقط من بقية الٌنسخ))منو(قولو (.  ٖ)
 ((.توقيتها))يف)ظ(  ((توقيتهماقولو ))(.  ٗ)
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كلو  (ة  اد  ع  )ذات  (و)كالعيد كالضحى كالراتبة   (ُ) (ت  ق  و   ات  ذ  )نافلة  (دا  ب  أ   ىض  ق  ت   و  ) 
من ناـ »ب[: /ُْٓ] قتة كورد اعتاده من هتجد ك٨توه بعمـو ما صح من قولو ؤ غَت م

أنو قضى بعد الشمس ركعيت الفجر، من ك  ،(ِ)«، أك نسيها فليصلها إذا ذكرىاعن صلة
  .كبعد العصر ركعيت الظهر البعدية

 ،كتحية  (ب  ب  س  )ذات  (ل  ) ،احتاط كما يف الفرائض (ٓ)ا١تًتككة (ْ)نسي عُت (ّ)كمن
 (ٕ)كقو٢تم: كلو ،قد زاؿإذ فعلو لذلك العارض، ك  ؛(ٔ)كاستسقاء ٦تا يفعل لعارض ،ككسوؼ

نايف كما زعمو فل ت ،لطلب االستزادة ال للقضاء :أم ،(ٖ)]سنت[قوا قبل الصلة سي 
و ل ٘تيل نفسئ: كينبغي ١تن فاتو كرد أف يتداركو يف كقت آخر ل(َُ)قاؿ الغزايل .(ٗ)اإلسنوم

لعدـ  ؛يعاألذر  كْتثو ،(ُّ)النوكم (ُِ)]بو[ حصر   (ُُ)]كما[ هكيندب قضاؤ  ،الدعة كالرفاىية
  .لذلك رؤيتو

 

                                                 

 (.ُّٕ/ُينظر: إخلص الناكم )(.  ُ)
إركاء الغليل يف ٗتريج . كصححو األلباين يف (ُِٖ/ ٔ) :ا١تعجم األكسط ركاه الطرباين يف (.  ِ)

  .(ِْٗ/ ُ) :أحاديث منار السبيل
 ((.كلو))يف بقية الٌنسخ  ((كمنقولو ))(.  ّ)
 ((.غَت))يف )ـ(  ((عُتقولو ))(.  ْ)
 ((.ا١تكتوبة))يف )ظ(  ((ا١تًتككةقولو ))(.  ٓ)
 (.ُّٕ/ُينظر: إخلص الناكم )(.  ٔ)
 .كلو(( يف بقية الٌنسخ ))لو((قولو ))(.  ٕ)
 ، كا١تثبت من بقية النسخ.))سنت(( يف األصل ))لسبب((قولو (.  ٖ)
 (.ِٕٗتاج )ص: (، ككايف احملِِٖ/ّا١تهمات: )(. ٗ)
  .(َِٓ/ ُ) :(.  إحياء علـو الدينَُ)
 . سقط من األصل كا١تثبت من)ح( ((كماقولو ))(.  ُُ)
 . سقط من األصل،كا١تثبت من)ظ( ((بوقولو ))(.  ُِ)
  .(ٗٔ/ ْ(.   اجملموع شرح ا١تهذب )ُّ)
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 ظاىر. خذكىو أ ،(ّ)(ِ)]كعادة[ -من زيادتو-:قولو (ُ)ف ا١تصنف أخذ منوأكك
، قضاؤه بى دً مث أفسده ني  ،(ْ)]فيو[ إف شرع ا١تطلق ال يقضى، نعمكأفهم كلمو أف النفل 

 ،أكجبو  ؼ منمن خل كخركجان  ،(ٔ()ٓ)رتبها يـو ا٠تندؽ ؛ ألنو (ت  ائ  و  ف    يب  ت  ر  ت    ب  د  ن  و  )
فل  ،راتوكالًتتيب فيها من توابع الوقت كضرك  ،عبادات مستقلة (ٕ)؛ ألهناكإمنا مل جيب

  .ـ رمضافيف القضاء كصـو أيا (ٖ)يعترب
/أ[ بغَت ُْٔكلو كاف بعض الفوائت ] ،كاألكجو أف من عليو فوائت يبدأ بالصبح

ألذرعي: جيب كىو األقرب؛ إذ قاؿ البارزم: مل جيب تقدديو مراعاة للًتتيب، كقاؿ ا ،عذر
فل يًتؾ الفور الواجب ألجل  ،كقضاء ا١تقدمة كاجب موسع ،قضاء ا١تؤخرة كاجب فورم

ؿ: سومح لو يف ذلك مراعاة إال أف يقا (ٗ)]بل ينبغي أف ال جيوز ذلك[،الًتتيب ا١تندكب
 (َُ) للخلؼ.

                                                 

 ((.من))يف )ـ(  ((منوقولو ))(.  ُ)
 بت من بقية النسخ.، كا١تثسقط من األصل ((كعادةقولو ))(.  ِ)
 (.ٗٗ(، كاإلرشاد )ص:ُّٕينظر: اٟتاكم الصغَت: )ص:(.ّ)
 . ساقط من األصل كا١تثبت من بقية الٌنسخ ((فيوقولو ))(.  ْ)
من جهة ا١تغرب  كا١تراد بو ىنا ا٠تندؽ الذم با١تدينة (.  ا٠تندؽ، كجعفر: حفَت حوؿ أسوار ا١تدف،ٓ)

الركض ، ك (ُٖٖالقاموس احمليط )ص:  ينظر:  ألحزاب.عند ٖتزب ا صنعو النيب ، ٔتقدار غلوة
  .(ُِِا١تعطار يف خرب األقطار )ص: 

، كصححو األذاف للفوائت من الصلوات(، ُّٕٔ)( ِْْ/ ِ) :السنن الكربلركاه النسائي يف (. ٔ)
  .(َّٓ/ ِصحيح كضعيف سنن النسائي )األلباين يف 

 (( يف )ـ( ))ألنو((.ألهناقولو ))(.  ٕ)
 .، كيف)ح( ))يضر((((تعبَت))يف)ظ(،ك)ـ(  ((يعتربقولو ))(.  ٖ)
 .يل ينبغي أف ال جيوز ذلك(( زيادة من )ـ(قولو ))(.  ٗ)
 (.ُّٕ/ُينظر: إخلص الناكم )(.  َُ)
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ما يسع اٟتاضرة كلها منو  كفوائت بأف بقي ،ٟتاضرة ((ِ)/ت  ق  و   (ُ)ة  ع  س  ب  )ندب  (و) 
كخاؼ فوت  كإف كانت تصلى ٚتاعة ،على اٟتاضرةأم: الفوائت  (اه  يم  د  ق  ت   )لفوائت مع ا

، كإف صلىا منفردا؛ ألف الًتتيب ٥تتلف يف فيسن تقدًن الفائتة حينئذ أيضان  ،ٚتاعتها
ٔتا ا، كال حيصل إال ملف األداء ٥تتلف يف جوازه، فاستحب ا٠تركج منهخكالقضاء  ،كجوبو

ىو ا١تردكد كذلك، كال  ،ذلك مردكد نقل كْتثا :اإلسنوم (ّ)ذكرناه من تقدًن الفائتة، فقوؿ
ليسوا متفقُت على أنو شرط  (ٓ)؛ ألف القائلُت بوعينان  (ْ)]اٞتماعة[نظر للخلؼ يف كجوب 

بل الركاية عن أٛتد بأهنا شرط للصحة  ،إذ ا١تعتمد عندىم الصحة عند عدمو ؛(ٔ)/للصحة
فكانت  ،فإهنم متفقوف على أنو شرط للصحة ،ٓتلؼ القائلُت بوجوب الًتتيب (ٕ)شاذة

  .أكىل مراعاتو
 ؛كاف لو قدـ الفائتة خرج جزء منها فل جيوز تقدديها حينئذ  فٍ ا إذا مل يتسع كقتها بأى م  أى 

     (ٖ)/ب[ عن كقتها.ُْٟٔترمة إخراج بعض الصلة ]
 
 
 
 
 

                                                 

 . ((لسعة))يف)ـ(  ((بسعةقولو ))(.  ُ)
  /ب من )ـ(.ُُِقولو ))كقت(( هناية لوح  (.ِ)

 .((كقوؿ))يف )ـ(  ((فقوؿقولو ))(.  ّ)
 كا١تثبت من بقية النسخ. ((ا٠تلؼ))يف األصل  ((اٞتماعةقولو ))(.  ْ)
 . بو(( ساقط من )ـ(قولو ))(.  ٓ)
 /أ من نسخة )ظ(.ُِْهناية لوح  ((قولو ))للصحة(.  ٔ)
   .(ُُّ/ ِ) :ا١تغٍت البن قدامةينظر: (. ٕ)
 (.ُّٕ/ُينظر: إخلص الناكم )(.  ٖ)
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تعبَت  (ّ)/كال ينافيو ،(ِ)كالشرحُت (ُ)((الركضة))ىو ما يف  كما قررتو يف ا١تراد بسعة الوقت
؛ ألف معناه مل خيف (ٕ)بلم خيف فوهتا (ٔ)((ا١تنهاج))ك (ٓ)((التحقيق))ك (ْ)((كاٟتاكم))غَتمها 

من أنو لو أمكنو بعد فعل الفائتة  (ٗ)بقضيتو (ٖ)فأخذ شيخنا ،فوت جزء منها عن الوقت
، كقولو: حيمل ٖترًن إخراج بعض الصلة عن كقتها على إدراؾ ركعة جاز تقدديها فيو نظر

 .ح كلمهم من غَت دليلي؛ ألنو مناؼ لصر (َُ)غَت ىذا
أليب ذر:  أك سبب لقولو  (ُُ)عن التقييد بعدد أك كقت (ق  ل  ط  م   ل  ف  ن   ت   )ندب  (و)

يف  (ُّ)كاٟتاكم  (ُِ)ركاه ابن حباف .«الصلة خَت موضوع استكثر منها أك أقل»
 .صحيحيهما

 
 
 

                                                 

 .(َِٕ/ ُ) :ركضة الطالبُت (.ُ)
 .(َٕ/ ّ) :اجملموع شرح ا١تهذب، ك (ّْٓ/ ُ) :العزيز شرح الوجيز ينظر:(. ِ)
 ب من نسخة )ح(.َُّهناية لوح  ((قولو ))ينافيو(.  ّ)
   (.ُّٕاٟتاكم الصغَت للقزكيٍت )ص:(. ْ)
 (.ِِٖالتحقيق )ص:(.   ٓ)
    .(ِِيف الفقو )ص:  منهاج الطالبُت (.ٔ)
 ((.هتافوا))يف )ـ(  ((فوهتاقولو ))(.  ٕ)
  .(ُٗٔ/ ُ) ا١تطالبأسٌت  ينظر:(. ٖ)
 ((.بقضية))يف)ـ(  ((بقضي توقولو ))(.  ٗ)
 ((.غَتىا))يف )ـ(  ((غَت ىذاقولو ))(.  َُ)
 ((.بعد أداء كقت))يف )ح(  ((بعدد أك كقتقولو ))(.  ُُ)
ذكر االستحباب للمرء أف يكوف لو من كل خَت حظ  (ُّٔ)( ٕٔ/ ِ) :(.صحيح ابن حبافُِ)

  .ء التخلص يف العقىب بشيء منهارجا
ٗتريج األحاديث (، كىو ضعيف. انظر: ُْٔٔ) (ِٓٔ/ ِ) و:(. ا١تستدرؾ على الصحيحُت لُّ)

  .(َّٗ/ ِ) :كاآلثار الواقعة يف تفسَت الكشاؼ للز٥تشرم
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ػػػػ عبارتو  (ّ)[دتفاكأ] ،(ر  ث   ك  أ  ف  ) (ِ)مع نية ركعة :أم (ُ)(ة  ع  ك  ر  ب  )ندب التنفل ا١تطلق  (و)
أنو جيزم فيو نية مطلق الصلة، كحينئذ فلو أف يصلي ما شاء كال  ػػػػػػػ (ْ)ٓتلؼ عبارة أصلو

ككلـ ا١تصنف  استحبابو، (ٓ)بل ْتث ابن الرفعة ،يكره لو االقتصار على ركعة على األكجو
تغليط القائل بالكراىة،  ((اٞتواىر))ك (ٔ)((اجملموع))ظاىر فيو، لكن فيو كقفو، مث رأيت يف 

 .(ٕ)ح بعضهم ٢تا كىميفًتج
من  (ب  ح  أ  )ركعتُت  (ٗ)بأف يسلم من كل (ٖ)/(ىن  ث   م  )هنار  نفل يف ليل أكت (و) 
صلة الليل كالنهار مثٌت »: أك يسلم من ركعة ١تا صح من قولو  ،يزيد عليهما (َُ)]أٍف[
 .(ُُ)«مثٌت

 
 
 

                                                 

 (.ُّٕ/ُينظر: إخلص الناكم )(.  ُ)
 ((.بركعة))يف )ـ(  ((ركعةقولو ))(.  ِ)
 . يف األصل بو طمس ((كأفادتقولو ))(.  ّ)
كعبارة أصلو ))كإف نول عددان غَت  بعد كالقصر كإال بطلت(( ينظر: اٟتاكم الصغَت للقزكيٍت (. ْ)

 (.ُْٕ)ص:
  .(ُّٓ/ ّ) :(.  كفاية النبيو يف شرح التنبيوٓ)
  .(ٔٓ/ ْاجملموع شرح ا١تهذب ) (.ٔ)
  .(َٖٗ/ ِ) :التعليقة للقاضي حسُت  ينظر:(.ٕ)
  /أ من )ـ(.ُِِثٌت(( هناية لوح قولو ))م (.ٖ)

 . ساقط من )ظ( ((كلقولو ))(.  ٗ)
 .(َِٓ/ُكا١تثبت من بقية الٌنسخ ، كىو ما يف فتح اٞتواد) ((أنو))يف األصل  ((أفٍ قولو ))(.  َُ)
٘تاـ . كصححو األلباين يف باب يف صلة النهارالصلة،  (ُِٓٗ) (ِٗ/ ِ) :(.  سنن أيب داكدُُ)

  .(ِّٗعلى فقو السنة )ص: ا١تنة يف التعليق 
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كأف يأيت بتشهد  ،/أ[ كل ركعة أك أكثرُْٕيف النفل ا١تطلق أف يسلم من ] (از  ج  و  ) 
 (ِ)سواء أكاف (ات  د  ه  ش  ت  ب  )ك ،كبتشهدين ،الذم البد منو  (ُ)]الركن[كاحد يسلم عنو كىو 

؛ ألف ذلك معهود (ْ)((اجملموع))، ك(ّ)((التحقيق))أك أكثر كما يف  ،يف كل ركعتُت أك كل ثلث
من غَت سلـ؛ ألنو اخًتاع صورة يف  (ة  ع  ك  ر  )أم يف كل  (ل  ك  ب   ل  )يف الفرائض يف اٞتملة 

من جوازه بكل ركعة ٞتواز التطوع هبا  (ٔ)((كاحملرر)) (ٓ)((اٟتاكم))عهد، كما يف تالصلة مل 
جاز على األكجو؛ ألنو مل خيًتع  ،كىكذا ،كلو نول ركعة فلما تشهد نول أخرل ،ضعيف

  عهد قصدا بل كقعت ضمنا فاغتفرت.تالصورة اليت مل 
فأكثر قرأىا فيما قبل  (ٖ)تشهدين (ٕ)فلو تشهد ،كيسن أف يقرأ السورة ما مل يتشهد

 .أك تشهدا فقط قرأىا يف الكل ،األكؿ
 ر  اص  ق  ك  )إف شاء  عليو (اد  ز  و  )عنو  (ص  ق  ن   )ا١تطلق بعدد  (ٗ)[نفلإذا أحـر يف ]ال (و) 

نول ا١تتنفل  (َُ)إف :أم ،بالبناء للفاعل (اي  و  ن    ن  إ  )أم يريد ذلك بعد أف صلى ركعتُت  (م  ت  ي  
أك  ،فلو قاـ لثالثو ،كنول القاصر اإل٘تاـ قبل حدكث موجبو ،الزيادة أك النقص قبل فعلهما

 ية بطلت صلهتما إف أك قاـ ٠تامسة قبل تغيَت الن ،نول ا١تتنفل أربعا كسلم من ركعتُت

                                                 

 .(َِٓ/ُساقط من األصل، كا١تثبت من بقية الٌنسخ ، كىو ما يف فتح اٞتواد) ((الركنقولو ))(.  ُ)
 ((.كاف)) يف بقية الٌنسخ ((أكافقولو ))(.  ِ)
 (.َِّالتحقيق )ص:(.  ّ)
  .(ُِ/ ْ) :اجملموع شرح ا١تهذب (.ْ)
  .(ِٓٗ/ ِ) :اٟتاكم الكبَتينظر:  (.ٓ)
 (.ْٗاحملرر )ص: (.   ٔ)
 ساقط من )ـ( . ))فلو تشهد((قولو (.  ٕ)
 .))تشهدين(( يف )ـ( ))بتشهدين((قولو (.  ٖ)
 .(َِٓ/ُكا١تثبت من بقية الٌنسخ ، كىو ما يف فتح اٞتواد) ((التنفل))،يف األصل ((النفلقولو ))(.  ٗ)
 ))إٍف(( ساقط من بقية الٌنسخ.قولو (.  َُ)
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فاحتاجت  (ِ)]ثانية[ صلة (ُ)]كالنقص الداؿ عليهما[ كعلما التحرًن؛ ألف الزيادة ،تعمدا
/ب[ الزيادة كالنقص الداؿ عليهما زاد كنقص ُْٕكيف نسخة بالبناء للمفعوؿ أم: ] ،لنية

أك  (ٓ)(يا  اس  ن  ) (ْ)إىل زيادة (ّ)-كما أفادتو عبارتو ٓتلؼ عبارة أصلو-أحدمها  (ام  ق   ن  فإ  )
إف شاء الزيادة؛ ألف ا١تأيت بو  (يد  ز  ي  ل  ) (ٕ)كجوبان  (ٔ)(د  ع  ق   )أك علم  ،جاىل بالتحرًن مث تذكر

فلو أراد يف مسألة  ،بنقص سهاأك جهل لغو مث يسجد للسهو آخر صلتو أف  ،سهوا
ادة من ركعتُت أف يقتصر عليهما سجد للسهو كسلم ثانيا، كال ٕتب إع االسلـ سهو 

 كلو بأف صار إىل القياـ أقرب. (ٖ)بزيادةأك  ،التشهد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .الداؿ عليهما(( من )ظ())كالنقص قولو (.  ُ)
 ))ثانية(( ساقط من األصل كا١تثبت  من بقية الٌنسخ.قولو (.  ِ)
 (.ُْٕينظر: اٟتاكم الصغَت للقزكيٍت )ص:(.  ّ)
 .((الزيادة))يف )ـ(  ((زيادةقولو ))(.  ْ)
 . ساقط من )ظ( ((ناسيان قولو ))(.  ٓ)
 النسخ. ((، كا١تثبت من بقيةفقد))يف األصل  ((قعدقولو ))(.  ٔ)
 .ساقط من )ظ( ((قعد كجوبان قولو ))(.  ٕ)
 .((زياد))يف )ـ(  ((بزيادةقولو ))(.  ٖ)
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من طرفيو إف قسمو أفضل  (ِ)/، كبأكسطو(ُ)النفل ا١تطلق بالليل أفضل منو بالنهار :فروع
أفضل من أكلو إف قسمو قسمُت، كاألفضل من ذلك   (ْ)كبآخره ،متساكية (ّ)]أقساـ[ثلثة
 .الرابع كا٠تامس السدسي  ،كلو

 .(ٓ)ه ترؾ التهجد إذا اعتادهكيكر  
 .غَتىابكغَتىا ال  -(ٕ)((اجملموع))كما يف - ليلة اٞتمعة بصلة  (ٔ)/كٗتصيص 
  .(ٖ)[ألف من شأنو أف يضر]كإحياء كل الليل دائما؛ 

  .تكيسن أف ال خيليو من صلة كإف قل  
  .كأف يوقظ من يطمع يف هتجده إف مل خيف ضررا

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   چكينظر إىل السماء كيقرأ:  ،جهوعن ك  (ٗ)كأف ديسح عند يقظتو

  ورة.إخل الس (ُُ)چ (َُ)ٻ
 .كقت القيلولة كأف يناـ من لو هتجده 

 
 

                                                 

 (.ِِْينظر: التحقيق )ص:(.  ُ)
  /ب من )ـ(.ُِِقولو ))كبأكسطو(( هناية لوح  (.ِ)

 ، ك ا١تثبت من بقية النسخ.ساقط من األصل ((أقساـقولو ))(.  ّ)
 ره((.يف )ـ( ))كآخ ((كبآخرهقولو ))(.  ْ)
  .(ْْٔ/ ُمغٍت احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ ا١تنهاج )ك  ،(َِٖ/ ُ) :أسٌت ا١تطالب ينظر:(. ٓ)
 /ب من نسخة )ظ(.ُِْقولو ))ٗتصيص(( هناية لوح (.  ٔ)
  .(ٓٓ/ ْ) :(.  اجملموع شرح ا١تهذبٕ)
ألنو من )) ح(:،كيف )((ألف كل من شأنو أف يضر)) يف األصل: ((ألف من شأنو أف يضرقولو ))(. ٖ)

 كا١تثبت من )ظ(،ك)ـ(. ((شأنو أف يضر
 ((.تيقظو))يف)ـ(  ((يقظتوقولو ))(.  ٗ)
 .ساقط من )ح( ((األرضقولو ))(. َُ)
 .(ُْٔ: )البقرة(.ُُ)
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  يف خَت فيما يظهر. سهري/أ[ كل من ُْٖكمثلو ]
  .كأف يناـ أك يسًتيح من نعس أك فًت يف صلتو

د، كعند كآكيتأكد الدعاء كاالستغفار يف ٚتيع ساعات الليل، كيف النصف األخَت 
 السحر أفضل. 
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 واإِلَماَمِة وَغْيرِِىَما (1))َفْصٌل(:ِ في الَجَماَعِة َوَأْحَكاِمَها ِمْن الُقْدَوِة/
صالة اعبماعة أفضل من صالة «, كالسنةي كخرب الصحيحُت: (2)كاألىٍصلي فيها الكتابي 
كال منافاة؛ ألف  ،(4)«خبمس كعشرين», كُب ركاية للبخارم »(3)الفذ بسبع كعشرين درجة

ي الكثَت, أك أنو أخرب أكالن بالقليل, ٍب أيعلم بالكثَت فأخرب بو, أك إف ذلك القليل ال ينف
 .(5)((اجملموع))سنتلف باختالؼ أحواؿ اؼبصلُت كالصالة, قالو ُب 

العدد بأىفَّ ُب اعبماعة فضائل بعددىا امتازت  (7)التخصيص ]هبذا[ (6)ككجَّو اغبليمي   
 ييرًد اغبصر ُب السبع كالعشرين بل اؼببالةة؛ ألف هبا عن االنفراد كبُت ذلك, كقاؿ غَته: دل

 . (8)السبع تستعمل عند العرب إلرادهتا
 
 
 

                                                 

 /أ من نسخة )ح(.ُُّقولو ))القدكة(( هناية لوح (.  ُ)
ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ٱ  ٻ  چ قولو تعاذل: من الكتاب  (ِ)

  [ فأمر باعبماعة ُب حاؿ اػبوؼ كالشدة؛ ففي غَتىا أكذل.َُِاآلية ]النساء:   چڀ
باب فضل صالة اعبماعة,  ,كتاب اؼبساجد كمواضع الصالة (َٓٔ( )َْٓ/ ُ) :صحيح مسلم (ّ)

 .كبياف التشديد ُب التخلف عنها
 .باب فضل صالة اعبماعة ,افكتاب األذ(,  ْٔٔ) (ُُّ/ ُصحيح البخارم ) (ْ)
 . (ُّٖ/ ْ) :اجملموع شرح اؼبهذب (ٓ)
  .(ِّٖ/ ِ) :اؼبنهاج ُب شعب اإلشنافينظر:   (ٔ)
 كاؼبثبت من بقية النسخ. ذا((قولو ))هبذا(( ُب األصل  ))ؽب(.  ٕ)
ل أبو كأما اللةة فإف السبع يذكر كاؼبراد بو الكثرة, ال العدد الذم فوؽ الست كدكف الثماف, رك  (ٖ)

 عمرك كابن األعرايب عن العرب.
 سبع اهلل لك األجر, أم أكثر لك أراد التضعيف

كقاؿ األزىرم: ُب قولو: )ًإٍف تىٍستػىٍةًفٍر ؽبىيٍم سىٍبًعُتى مىرَّةن( ىو صبع السبع, الذم يستعمل للكثرة, أال ترل 
 بعوف كسبع مائة.أنو لو زاد على السبعُت دل يةفر ؽبم, كؽبذا جاء ُب األخبار, كلو سبع كس

  .(َِٔ/ ُغرائب التفسَت كعجائب التأكيل )ينظر:  كأما اؼبعٌت, فإف الثالثة ؼبا عطفت عليها سبعة
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الشيخ أبو حامد بأىٍف  (2)تقاـ ُب القرية الصةَتة, كمثػَّلىها (1)أىفٍ  (اْلَجَماَعةِ )شعاًر  (ظُُهورُ )
أقرب ًإذل  , كلعلو تقريب على أهنا لو ضيًبطىٍت بالعرؼ لكاف(3)يكوف فيها ثالثوف رجال

 اؼبعٌت.
من  (5)دبحل, كُب الكبَتة كالبلد دبحاؿ حبيث شنكَّن قاًصديىا ]أف يدركها[ (4)ككالمهم 

, (7)خالفان عبمع (6)/ب[ إقامتها ُب كلِّ ؿبلوُْٖغَت كثَت تعب فيما يظهر, فال يشًتط ]
شاء السالـ اؼبشركعيًَّة من إف (8)كال تكفي إقامتها ُب البيوت كاألسواؽ؛ النتفاًء حكمةً 

 احمللة؛ للمواساة, كالعيادة, كحنوذنا. (10)كتعر ؼ أحواؿ أىل (9)كالتودد,
 (11)/)ِِلَْحَراٍر(غَت الػجيميعىًة؛ إذ ىي فيها فرضي عُت كما يأٌب,  )ِفي َأَداِء َمْكُتوبٍَة( 

يءو فبا كلو ببادية بأىٍف توطنوىا قػىل وا أك كثركا مستورين غَت معذكرين بش )ُمِقيِميَن(،ذكور 
  .يأٌب

 
 

                                                 

 .((بأف))ُب بقية النسخ  ((أف))قولو  (ُ)
 .((كضبطها))ُب )ـ(, ك)ح(  ((كمثٌلها))قولو (.  ِ)
  .(ُٖٓ/ْ) :موع شرح اؼبهذباجمل,كُب (ّّٔ/ ِ)البياف ُب مذىب اإلماـ الشافعيينظر قولو ُب ( ّ)
 ساقط من )ـ(. ((إذل اؼبعٌت ككالمهم))قولو  (ْ)
 , كاؼبثبت من بقية النسخ.ساقط من األصل ((أف يدركها))قولو (.  ٓ)
 .((ؿبل منها))ُب)ظ(,ك)ـ(  ((ؿبلو))قولو (.  ٔ)
  .ُب موضع كاحدشعار اعبماعة إف كاف البلد صةَتان, كفى أف يظهر   (ٕ)

قاؿ القاضي أبو الطيب كالبندنيجي كالفوراين: كجب إقامتها ُب كل  فاختلف فيو كبَتان,بلد  الكإف كاف 
  .(ِّٓ/ ّ) :كفاية النبيو ُب شرح التنبيوينظر:   ؿبلة منو, فلو تعطلت ؿبلة, كاف كتعطل البلد. 

 .((حكم))ُب )ـ(, ك)ح(  ((حكمة))قولو (.  ٖ)
 .((كالَتكد))ُب )ـ(  ((كالتودد))قولو (.  ٗ)
  ساقط من )ـ(. ((أىل))قولو   (.َُ)
 من )ـ(./أ ُِّهناية لوح  ((ألحرار))قولو (.  ُُ)
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, فإذا قاـ هبا البعض كظهر الشعار كما (3)كالرافعي  (2)خالفان للحاكم (1))فَ ْرُض ِكَفايٍَة(
ما من ثالثة ُب »: ؛ ؼبا صح من قولو (4)مىرَّ فال ًإٍب على أحد, كإالَّ أىًٍبى الكل  ]كقوتلوا[

إال استحوذ -(5)اية أخرلأم: اعبماعة كما أفادتو رك -قرية كال بدك ال تقاـ فيهم الصالة 
 أم: غلب. (6)«عليهم الشيطاف

كليست فرض عُت, كإالَّ دل يكن بينها كبُت صالة اؼبنفرد مفاضلة, كقد كقعت بينهما   
لقد ذنمت أف آمر بالصالة فتقاـ ٍب آمر رجال يصلي بالناس ٍب أنطلق », كخرب (7)كما مىرَّ 

لصالة فأحرِّؽ عليهم بيوهتم معي برجاؿ معهم حـز من حطب إذل قـو ال يشهدكف ا
 .(10)ُب قـو منافقُت يتخلفوف عن اعبماعة كال يصٌلوف فرادل (9)كارد (8)«بالنار

  
                                                 

كفيها ثالثة أكجو ألصحابنا )أحدىا( )) (ُْٖ ,ُّٖ/ ْ) :اجملموع شرح اؼبهذبالنوكم ُب  قاؿ(. ُ)
قوؿ بشرط لصحة الصالة كىذا الثالث  ليست ن)كالثالث( فرض عُت لكأهنا فرض كفاية )كالثاين( سنة 

اثنُت من كبار أصحابنا اؼبتمكنُت ُب الفقو كاغبديث كذنا أبو بكر ابن خزشنة كابن اؼبنذر قاؿ الرافعي 
 .((كقيل إنو قوؿ للشافعي كالصحيح أهنا فرض كفاية كىو الذم نص عليو الشافعي ُب كتاب اإلمامة 

 (.ُٕٓينظر: اغباكم الصةَت للقزكيٍت )ص: (ِ)
  .(ُُْ/ ِ) :يزالعزيز شرح الوجينظر:  (ّ)
 ساقط من األصل كاؼبثبت من بقية النسخ. ((كقوتلوا))قولو (.  ْ)
دل أعثر عليو بلفظ )اعبماعة( , كقد عزاه ابن اؼبلقن للمستدرؾ للحاكم كدل أقف عليو. ينظر:  (ٓ)

  .(ّٕٖ/ ْ) :البدر اؼبنَت
 حسنو األلباين ُب. ك باب ُب التشديد ُب ترؾ اعبماعة (ْٕٓ) (َُٓ/ ُ) : سنن أيب داكد (ٔ)

 .(ّّٓ/ُ) :مشكاة اؼبصابيح
صالة اعبماعة أفضل من صالة الفذ )إذل اؼبفاضلة بينها كبُت صالة الفذ ُب حديث  يشَت ( ٕ)

 .( ُْٓ( سبق زبررنو )ص: درجةبسبع كعشرين 
. كصححو األلباين ُب باب ُب التشديد ُب ترؾ اعبماعة(  ْٖٓ) (َُٓ/ ُ) :سنن أيب داكد (ٖ)

  .(َٔ/ ّ) : داكدصحيح أيب
 .((كأراد))ُب )ـ(  ((كارد))قولو (.  ٗ)
 . (ُِٗ/ ْ) :اجملموع شرح اؼبهذبينظر:  (َُ)
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 كخرج باألداء القضاء. 
 كباؼبكتوبة اؼبنذكرة, كصالة اعبنازة, كالنوافل.

/أ[؛ غبرمة الوقت مع كجوب إعادهتا, كُب  ُْٗاؼبكتوبة اليت كجبت ] (1)كدخل ]فيها[ 
 .(2)اعة فيها فرض كفاية نظره ظاىره كوف اعبم

ايىأىةه (3)كباغبيًر من فيو رًؽٌّ كلو مبعضان   كالنوبة لو, سواءن  (4), كًإٍف كاف بػىيػٍنىوي كبُت سىيًِّدًه ميهى
 (6)أـ ال, خالفان ؼبن رجح خالؼ ذلك. (ٓ)انفرد األرقاءي ببلد

ًر اؼبرأة, كاػبنثى.   كبالذَّكى
 كباؼبقيم اؼبسافر. 

 
 

                                                 

 ., كاؼبثبت من بقية النسخساقط من األصل ((فيها))قولو  (ُ)
  .(ُِٗ/ٔ)مةٍت احملتاج  (َّْ/ ُ) الةرر البهيةكصالة فاقد الطهورين ينظر:  (ِ)
 الرقيق طبسة أنواع: (ّ)

 األكؿ: القن أك الكامل: ما دل زنصل فيو شيء من أسباب العتق كمقدماتو. النوع
 النوع الثاين: اؼببعض: كىو الذم بعضو حر كبعضو رقيق.

النوع الثالث: اؼبكاتب: كىو العبد الذم يتعاقد معو مواله على أف يؤدم لو قدرا معينا من اؼباؿ فإذا 
 أداه صار حرا.

 عبد الذم علق سيده عتقو على موتو.النوع الرابع: اؼبدبر: كىو ال
 النوع اػبامس: أـ الولد: كىي اعبارية اليت يطؤىا سيدىا دبلك اليمُت فتلد منو.

 . (ّْٖ/ ِ) :اإلقناع ُب حل ألفاظ أيب شجاعينظر: 
 .(ِّٕاؼبهايأة: قسمة اؼبنافع على التعاقب كالتناكب. التعريفات )ص:   (ْ)
 .((لومث))ُب )ـ(  ((ببلد))قولو (.  ٓ)
  .(ُّٓ/ ِ) هناية احملتاجينظر:  (ٔ)
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 (3)ِ, كغَته(1)ر العارم, فليست فرض كفاية ُب صبيع ما ذيًكرى خالفان للسبكيكباؼبستو 
اؼبخالف  (5)؛ ألف السفر إذا أىسقط اعبمعة اتفاقان, فاعبماعة أكذل, فنص األـ(ْ) ]ُب اؼبسافر[

 .(ٔ)ميؤىكَّؿه لذلك مرجوح, أك 
 , كاألداًء خىٍلفى   (7)كإالَّ كيرًىىتٍ  نعم تسن  ُب اؼبٍقًضيًَّة إىٍف اتفقٍت مٍقًضيَّةي اإلماـ كاؼبأمـو

 .(8)القضاء, كعىٍكسو
, كًإٍف (9)كال تيسىن  ُب منذكرة, كال ُب حنو الركاتب, كال تيٍكرىهي فيهما كما قالو الشيخاف 

نػ هىا (10)خالف األذرعي  للمرأة كاػبنثى. (11)ُب الثانية, كسيأٌب سى

                                                 

 (.ُِٓبتهاج ُب شرح اؼبنهاج: )ص: اال( ُ)
 ساقط من )ظ(. ((كغَته -إذل  -كباؼبستور ))من قولو  (ِ)
 نقلو ُب الركضة عن ,ب عليهمذبال  , فقيل:نياؼبسافر اختلف الشافعية ُب كجوب اعبمعة على  (ّ)

      ركضة الطالبُت. ينظر: ن نص األـ أهنا ذبب عليهم أيضالكن نقل السبكي كغَته ع ,اإلماـ كأقره
 .(َِٗ/ ُ) :أسٌت اؼبطالبك  ,(ّّٗ/ ُ)
 ساقط من األصل, ك )ظ(, كاؼبثبت من )ـ(,ك)ح(. ((ُب اؼبسافر))قولو (.  ْ)
كأشبو ما كصفت من الكتاب كالسنة أف ال زنل ترؾ  :(ُٕٗ/ ُ)لعلو يريد قوؿ الشافعي ُب األـ: ( ٓ)

ي كل مكتوبة ُب صباعة حىت ال سنلوا صباعة مقيموف كال مسافركف من أف يصلى فيهم صالة أف يصل
 .صباعة

 كأرخص لو ُب ترؾ اعبماعة باؼبرض ألف رسوؿ اهلل  :(ُِٖ/ ُ) :األـلكنو قاؿ ُب موضع آخر من 
إصالح ما مرض فًتؾ أف يصلي بالناس أياما كثَتة, كباػبوؼ كبالسفر كدبرض كدبوت من يقـو بأمره, كب

 .إصالحو من مالو, كمن يقـو بأمره سناؼ فوت
 ساقط من )ـ(. ((أك مؤكؿ -إذل-ألف اؼبسافر ))من قولو (.  ٔ)
 .((ال تسن))ُب )ظ(, ك)ح(  ((كرىت))قولو  (ٕ)
  .(ّٗٗ/ ُ) الةرر البهيةينظر:  (ٖ)
 .(َّْ/ ُ) :ركضة الطالبُتك  ,(ُُٔ/ ِ) :العزيز شرح الوجيزر: ظين (ٗ)
 (.ُِٗر: التوسط كالفتح بُت الركضة كالشرح)ص:ينظ (َُ)
 .((سنيتها))كُب )ـ()ح(  ,((سنتها))ُب )ظ(  ((سنها))قولو (.  ُُ)
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حقهم  (1)ة, كإال فهي كاالنفراد ُب/كتسن  للرقيق كللعراة إف كانوا عميا, أك ُب ظلم 
 .(2)سواء

 (3)باؼبعٌت اللةوم ال االصطالحي؛ إذ ال يتأتى ىنا؛ ألنو يعترب فيو ]اشتماؿ[ ()َوتُ َعادُ 

أم:  بُِأْخَرى(،)اؼبكتوبة اؼبؤداة ُب صباعة  )َنْدباً(فقد ريٍكنو, أك شىٍرطو  (4)األكذل على خلل من
/ب[ بفضيلة ُْٗأك مثلها, أك أكثر, كإف زادت األكذل ]مىعى صباعةو أخرل أقل من األكذل, 

 .(6)أعلم, أك أكرع, أك غَت ذلك (5)من كوف إمامها/
 (8)ؼبن صلى منفردان باألكذل, كإدنا تطلب  (7)كىفيًهمى من كالمو إعادهتا ُب صباعة أخرل 

ً كىأىقػىر كهي اٍلميعى اإلعادة فبن اعبماعة  ُب حقو أفضل خبالؼ حنو العارم, كُب الوقت كما ُب  , ُتَّ
إذا »الثنُت رآذنا دل يصليا معو كذكرا أهنما صليا ُب رحاؽبما:  كذلك؛ ؼبا صح من قولو 

دؿ بًتؾ  (9)«صلَّيتما ُب رحالكما ٍب أتيتما مسجد صباعة فصلِّياىا معهم فإهنا لكما نافلة

                                                 

 /أ من نسخة )ظ(.ُِٓهناية لوح  ((ُب))قولو (.  ُ)
  .(ُٖٓ/ ّاجملموع شرح اؼبهذب ) (ُُُ/ ُاألـ للشافعي ) ينظر:(.  ِ)
 كاؼبثبت من )ظ(ك)ح(. ((ُب حقو اشتماؿ)) كُب)ـ( ((استمال))ُب األصل  ((اشتماؿ))قولو (.  ّ)
 ساقط من )ح(. ((خلل من)) قولو  (ْ)
 من )ـ(./ب ُِّهناية لوح  ((إمامها))قولو (.  ٓ)
  .(ِِّ/ ْاجملموع شرح اؼبهذب ) ينظر:(.  ٔ)
 ساقط من )ح(. ((أخرل))قولو  (ٕ)
 الكالـ.ُب األصل, كحذفتها ليستقيم  ((اعبماعة))ىنا زيادة كلمة  (ٖ)
, باب ما جاء ُب الرجل يصلي كحده ٍب يدرؾ اعبماعة (ُِٗ) (ِٓٗ/ ُ) :سنن الًتمذم (ٗ)

  .(ِّٔ/ ُ) :مشكاة اؼبصابيح كصححو األلباين ُب
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على أنو ال  -يتما مع إطالؽ قولو: إذا صلَّ  -ال؟  (3)صلَّيا صباعةن أـ (2)ىل (1)/االستفصاؿ
 .(4)فرؽ بُت من صلَّى صباعة كمنفردان, كال بُت اختصاص األكذل, أك الثانية بفضل أك ال

من يتصدؽ على ىذا فيصلي »قاؿ كقد جاء بعد صالتو العصر رجله:  كصىحَّ أنو 
ٍف كاف صلى أكالن اتفاقان, كإً  (َوَلْو َمَع َواِحدٍ )كمن ٍبىَّ تيسىن  اإلعادةي,  (5)«معو فصلى معو رجل

 .(ٔ)مع صباعة كثَتين كما دؿ عليو ىذا اغبديث
من يصلي مع اغباضر فبن لو عذره ُب عدـ  (ٕ)كدؿ أيضان على أنَّو تسن الشفاعة]إذل[ 

 الصالة معو.
 .(ٖ)كأفَّ اعبماعة ربصل بإماـ كمأمـو

 كأفَّ اؼبسجدى اؼبطركؽى ال تكرهي فيو صباعةه بعدى صباعةو. 
 .(ٗ)ؽ بُت اإلعادة ُب كقت الكراىة كغَتهكأنَّو ال فر  
/أ[ فيمن صلَّى منفردان: ربصيل اعبماعة ُب فريضة الوقت, َُٓكىكىٍجوي سىنِّ اإلعادة ] 

ا فيًعلىٍت كذلك, كصبىىاعىةن: احتما اشتماؿ الثانية على فضيلة, كإف كانت األكذل  ؿي حىت كأىهنَّ

                                                 

 /ب من نسخة )ح(.ُُّهناية لوح  ((االستفصاؿ))قولو (.  ُ)
 .((على))ُب )ح(  ((ىل))قولو  (ِ)
 .((أك))ُب بقية النسخ  ((أـ))قولو  (ّ)
كاؼبذىب استحباب اإلعادة مطلقا كفبن صحرح ) (ِِّ/ ْاجملموع شرح اؼبهذب )قاؿ ُب  (ْ)

بتصحيحو الشيخ أبو حامد كنقل أنو ظاىر نصو ُب اعبديد كالقدًن كصححو أيضا القاضي أبو الطيب 
 (.كالبندنيجي كاؼباكردم كاحملاملي كابن الصباغ كالبةوم كخالئق كثَتكف ال زنصوف

. كصححو األلباين. ذكر اإلباحة ؼبن صلى ُب مسجد صباعة (ِّٖٗ) (ُٖٓحبافصحيح ابن  (ٓ)
 . (ُٖٔ/ ْ) :التعليقات اغبساف على صحيح ابن حباف ينظر: 

      أسٌت اؼبطالب (ِِِ/ ْاجملموع شرح اؼبهذب )( ِْٗ/ ِحبر اؼبذىب للركياين ) ينظر:(. ٔ)
(ُ /ُِِ ). 
 .ؼبثبت من بقية النسخكا ((على))ُب األصل (( إذل))قولو (.  ٕ)
  .(ِِِ/ ْاجملموع شرح اؼبهذب )ينظر: (. ٖ)
  .(ّْٕ/ ُمةٍت احملتاج ) (ُِِ/ ُ) أسٌت اؼبطالبينظر: (.  ٗ)
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ا مهمة مع أكمل منها ظاىران, كيؤخذ من ىذا مسائل أبديتها  ُب بشرل الكرًن فراجٍعها, فإهنَّ
 أفَّ أكثرىا ال نقل فيو.

كمنها أىفَّ ؿبل ندب اإلعادة ؼبن صلى صباعة مع اؼبنفرد إذا كاف فبن يرل جواز اإلعادة, 
 كال يكره االقتداء بو كإالَّ دل ذبز معو؛ النتفاء اؼبعٌت الذم يعيد ألجلو كىو الفضيلة.

, خبالؼ من صلى (ُ)ؼبن صلى صباعة إالَّ ُب صباعة غَت مكركىةكأنَّو ال ذبوز اإلعادة  
 .(ِ)منفردان؛ ألىفَّ القصد ربصيل صورة اعبماعة ُب فرضو

كأىنَّو رنب على األكؿ نًيَّةي اإلمامة إذا صلَّى إمامان, خبالؼ الثاين؛ ؼبا ذكر أىنَّوي لو أخرج  
ن السبب اجملٌوز لإلعادة ربصيل ما دل يك ,(3)نفسو من اؼبعادة ُب كقت الكراىة دل تبطل

 , بأىٍف كاف صلى صباعة. (4)الفضيلة لنفسو/
 كأىنَّوي لو أعادىا منفردان دل تنعقد, إال بسببو كأىٍف كاف ُب صالتو األكذل خلله.

كمنو جرياف خالؼو ُب بطالهنا كأىٍف شىكَّ ُب طيهرو كحنوه, كأىنَّوي لو أعادىا بعد الوقت,  
  مندكبة ؽبم دل تنعقد.العراة كىي غَت (5)أك

تسن إعادهتا, بل ال  (7)اؼبنذكرة, ]فال[ -: على األعياف(6)أم -:وخرج بالمكتوبة
 .(8) تنعقد

 

                                                 

األـ للشافعي . ينظر: صلى صباعة ُب مسجد لو إماـ, ٍب صلى فيو آخركف ُب صباعة بعدىمكمن (. ُ)
(ُ /َُٖ).  
  .(ِٔٗ/ْ) العزيز (ُّٖب الفقو الشافعي )ص:  والتنبيك  ,(ُِٔاللباب )ص: ينظر: (. ِ)
 .((صح))ُب )ـ(  ((دل تبطل))قولو (.  ّ)
 من )ـ(./أ ُِْهناية لوح (( لنفسوقولو ))(.  ْ)
 ساقط من )ـ(. ((أك))قولو (.  ٓ)
 .((إال))ُب )ـ( (( أم))قولو  (ٔ)
 , كاؼبثبت من ببقية النسخ.((كال))ُب األصل  ((فال))قولو  (ٕ)
  .(ُِِ/ ُ) أسٌت اؼبطالبينظر: (ٖ)
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/ب[ َُٓكصالة اعبنازة إذ ال يػيتػىنػىفَّلي هبا كما يأٌب, فًإٍف أعادىا صحت ككقعت ] 
 .(1)نفالن, كىذه خرجت عن سىنىن القياس, فال يقاس عليها

 .(2)كجو أف ما تسن لو اعبماعة منو كالفرض ُب سن اإلعادةكالنفل؛ لكن األ 
إعادهتا عند  - (4)كمن تبعو (3)خالفان لألذرعي -: اعبمعة فػىتيسىن  ودخل في المكتوبة

 .(5)جواز اٍلتػىعىد ًد, أك سفره لبلد آخر رآىيم دل ييصىل وىىا
رين يصل وف الظهر سينٍَّت لو اإلعادة كلو صلَّى معذكره الظهرى ٍبيَّ أىٍدرىؾى اعبيميعىةى, أك معذك  
 (6) فيهما.
 .(7)كال ذبوز  إعادة اعبيميعىًة ظهران, ككذا عكسو لةَت اؼبعذكر اؼبذكور 
كلو قىصىرى مسافره ٍبيَّ أقاـ ككجد صباعةن ُب تلك اؼبقصورة سينَّ لو اإلعادة معهم كًإٍف كاف  

دل تيسىنَّ لو  (8)أجزأتو, فلو تػىيىمَّمى لنحو بردو  ييًتم , كؿبل سن اإلعادة ؼبن لو اقتصر على األكذل
 اإلعادة, كإدنا تيسىن  اإلعادةي مرَّةن على كالـ فيو بػىيػٍَّنتيو ٍبىَّ.

( من حنو ظهر, أك عصر, فال رنب )اْلَوْقتِ ( صالة بِِنيَّةِ كتػيعىادي اؼبؤدَّاةي اؼبذكورةي ) 
((الركضة))ُب كما رىجَّحىوي   اٍلفىٍرًضيَّةً  (ٗ)التعرض لنيًَّة/

((اجملموع))ك (10)
, لكن الذم ُب (11)

                                                 

: حاشية البجَتمي على شرح اؼبنهج ينظر: .كىسىنىني اٍلًقيىاًس ىيوى أىفَّ اٍلًعبىادىةى إذىا دلٍى تيٍطلىٍب الى تػىنػٍعىًقدي  (ُ)
(ُ/ِٕٗ). 
  .(ُِٔ/ ِالبياف ُب مذىب اإلماـ الشافعي )ينظر:  (ِ)
 (.ِِِتوسط كالفتح بُت الركضة كالشرح )ص: ينظر: ال( ّ)
  .(َِْ/ ُ) :الةرر البهيةينظر: ( ْ)
  .(ِْٕ/ ُمةٍت احملتاج )  (ُِّ/ ُ) أسٌت اؼبطالبينظر: ( ٓ)
  (ِْٕ/ ُمةٍت احملتاج )ينظر:  (ٔ)
  .(َّْ/ ِ) هناية احملتاج ينظر:( ٕ)
 .((حرد))ُب )ظ(  ((برد))قولو  (ٖ)
 /ب من نسخة )ظ(.ُِٓهناية لوح  ((لنية))قولو (.  ٗ)
 .(ّْْ/ ُ) :بُتركضة الطال (َُ)
 .(ِِٓ/ ْ) :اجملموع شرح اؼبهذب (ُُ)
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((اغباكم))
((اؼبنهاج))ك (2)كالرافعي  (1)

أنو ينوم هبا  (4), كعليو األكثركف, كرجَّحىوي صبعه متأخركف(3)
الفرض أم: إعادة الصالة اؼبفركضة حىت ال يكوف نفالن مبتدأن, أك ما ىو الفرض على 

  .(ٓ)و ظاىر؛ لتالعبواؼبكلف ال عليو, كإالَّ دل يصح كما ى
فإهنا »ُب اغبديث السابق:  /أ[ ُُٓ( إذ فرضو األكذل؛ لقولو ])نَ ْفلً ( الثانيةي )َوتَ َقعُ 
 فلو تذكَّرى خىلىالن ُب األكذل دل تكفو الثانية كما بينتيوي ٍبىَّ. (6)«لكما نافلة

الثَّانية؛  أىٍجزىأىٍتوي : لو نسي أنو صلَّى األكذل فصالىا مع صباعة فػىبىافى فسادي األكذل نعم  
 .(7)ألنو نول بالفرض حقيقتو خبالفو ٍبىَّ 

أمر » , إالَّ ُب اعبنازة؛ ألنو (10)سينَّة (9)( كاػبناثى)لِلنَّساءِ : اعبماعة (ٖ)]أم[)َوِىَي(  
 .(11). ركاه أبو داكد كغَته«امرأة أف تـؤ أىل دارىا

 
 

                                                 

 (.ُٕٓينظر: اغباكم الصةَت )ص: (ُ)
 . (َُٓ/ ِ) :العزيز شرح الوجيزينظر:  (ِ)
 . (ّٖ)ص:  :منهاج الطالبُتينظر:  (ّ)
  .(َِْ/ ُ) :الةرر البهيةينظر: ( ْ)
 )ـ(.ساقط من  ((ال عليو كإال دل يصح كما ىو ظاىر لتالعبو))قولو (.  ٓ)
 (.ُٗٓزبررنو ُب الصفخة )سبق  (ٔ)
  .(ُْٓ/ ِ) هناية احملتاج ينظر: (ٕ)
 زيادة من بقية الٌنسخ. ((أم))قولو (.  ٖ)
 .الذم لو ما للرجاؿ كالنساء كاعبمع خناثى بالفتح كحبلى كحباذل, كىو صبع خنثىخناثى:  (ٗ)

 .(ُْٓاؼبةرب ُب ترتيب اؼبعرب )ص: 
اجملموع شرح اؼبهذب  (ِْٗ/ ِ)البياف ُب مذىب اإلماـ الشافعي  (ِٖٔ/ ْ) العزيزينظر:  (َُ)
(ْ /ُٗٗ)  
 :صحيح أيب داكدكصححو األلباين ُب  .باب إمامة النساء (ِٗٓ) (ُُٔ/ ُ) :سنن أيب داكد (ُُ)
(ّ /ُْْ) . 
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؛ ألهنا ال تتأتى غالبان إالَّ باػبركج (2)[سىًٍتًًىنَّ لً ؛ لنقصًهنَّ؛ كطلبان ] (ُ)/عىلىٍيًهنَّ كال ذببي  
 . (3)«كبيوهتن خَت ؽبنَّ »: للمساجد, كقد قاؿ 

َراِويحِ ىي )َو(   .(6()5)مىرَّ  (4)/( سينَّةه ؼبا)ِفي الت َّ
أم: مع الًتاكيح يعٍت ُب - )َمَعَها(( حاؿ كونو مفعوالن )اْلوِْترِ ( ًىيى أيضان ُب وَ ) 

سينَّةه؛ لنقل اػبلف ذلك عن  -يصلِّ الًتاكيح, أك زبلل بينهما زمن طويل  كإٍف دل (ٕ)رمضاف
 , كًإٍف صاله منفردان. (9)ًإٍف كاف لو هتج ده  (8)السلف, كاألفضل أف يؤخره إذل مىا بػىٍعدى هتج ًدهً 

كالكسوؼ  (10)( أم: من الوتر, كىي اعبنازة, كالعيد ]كاػبوؼ[َأْفَضَل ِمْنوُ  ِفيىي ) َو()
 (؛ ؼبا يأٌب ُب أبواهبا.)َمْنُذورٍَة ُسنَّةٌ : غَت (11)( أم)لَ ، تسقاءكاالس
أىنػَّها ُب األفضل منو سنة,  (13()12)؛ لوركدىا على إطالؽ ]أصلو[((ال منذكرة))كزاد قولو:  

.  كىي أفضل منو مع أهنا ال تيسىن  فيها كما مىرَّ

                                                 

 من )ـ(./ب ُِْهناية لوح  ((عليهن))قولو (.  ُ)
 .((لسًتىا))ُب األصل  ((لسًتىن))قولو  (ِ)
. كصححو  ما جاء ُب خركج النساء إذل اؼبسجدباب  (ٕٔٓ) (ُٓٓ/ ُ) :سنن أيب داكد( ّ)

 . (َُّ/ ّ) :صحيح أيب داكد األلباين ُب
 /أ من نسخة )ح(.ُِّهناية لوح  ((ؼبا))قولو (.  ْ)
البياف ُب مذىب اإلماـ الشافعي ينظر: إلصباع الصحابة على ذلك, كإصباع أىل األعصار بعدىم  (ٓ)
 .((ككذا الًتاكيح على األصح )) (ٓ /ْاجملموع شرح اؼبهذب ), كقاؿ ُب (ِٖٕ/ ِ)
 (.ِْٕينظر صفحة رقم: )( ٔ)
  .(ُٓ/ ْاجملموع شرح اؼبهذب )ينظر: (.  ٕ)
 .((التهجد))ُب)ـ(  ((هتجده))قولو (.  ٖ)
 ساقط من )ـ(. ((إف كاف لو هتجد))قولو (.  ٗ)
 زيادة من )ـ(. ((كاػبوؼ))قولو (.  َُ)
 .((ُب))ُب )ح(  ((أم))قولو  (ُُ)
 سقط من األصل, كاؼبثبت من بقية النسخ. ((أصلو))لو قو  (ُِ)
 (.ََُ(, كاإلرشاد )ص:ُٕٓ)ص:اغباكم الصةَت للقزكيٍتينظر:   (ُّ)
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 (2)ؼبزيًَّتوً  (1)/ب[ كخنثىُُٓ]حيث سينٍَّت لو أفضلي منها؛ المرأة  )ِلَرُجٍل(ىي )َو(  
 .(3)چ  ڻں  ں  ڻچ  عليهما, قاؿ تعاذل:

 .(6)اؼبراد بو الذكر (5)أم للرجل ]ك[ - َلُو(بالنٍِّسبىًة ) اْلَمْسِجِد( (ْ)ِفي( ىي ))وَ 
شى منو الفتنة كاؼبرأة على األكجو (7)األمرد نعم:  أفضل منها لو ُب غَته؛   - (8)الذم سني

أم: فهي ُب  (9)«أفضل الصالة صالة اؼبرء ُب بيتو إال اؼبكتوبة»:  ؼبا صحَّ من قولو
 ُب فضل اؼبشي إذل اؼبسجد. (10)اؼبسجد أفضل؛ كلألخبار الشهَتة

ال سبنعوا »: أما النِّساء كاػبناثى, فبيوهتن أفضل ؽبن من اؼبسجد؛ ؼبا صح من قولو  
  .(11)«إماءكم اؼبساجد كبيوهتن خَت ؽبن

 
 

                                                 

لو آلتا الرجاؿ كالنساء, أك ليس لو شيء منهما,  من( اػبيٍنثى: من اػبىنىث كىو اللُت. كُب الشرع: ُ)
 . (َُٔمهمات التعاريف )ص: التوقيف على من ال يًتجح أٍمريه إذل الرجولية كالنسائية. :كاؼبشكل

 .((ؼبرتبة))ُب)ـ(  ((ؼبزيتو))قولو (.  ِ)
 (ِِٖ) البقرة: (ّ)
 ساقط من)ـ(. ((ُب))قولو (.  ْ)
 ساقط من األصل كاؼبثبت من )ظ(,ك )ح(. ((ك))قولو  (ٓ)
  .(َُِ/ ُ) :أسٌت اؼبطالب (ُٕٗ/ ْاجملموع شرح اؼبهذب ) (َّّ/ ِاغباكم الكبَت )ينظر:  (ٔ)
خذ من قوؿ العرب: شجرة مرداء: إذا سقط كرقها األمرد: الذم خداه أملساف ال شعر فيهما. أي  (ٕ)

 .(ُٓٓ/ ُ) :الزاىر ُب معاين كلمات الناس عنها.
 ساقط من )ـ(.   ((على األكجو –إذل  -كاؼبراد بو الرجل  )) من قولو  (ٖ)
 .باب صالة الليل ,الةكتاب مواقيت الص( ُّٕ) (ُْٕ/ ُ) :صحيح البخارم (ٗ)
 .((اؼبشهورة))ُب)ـ(  ((الشهَتة))قولو (.  َُ)
 .باب ُب طيب الرجاؿ كطيب النساء عند خركجهن( ُُٔ) (َِٓاآلداب للبيهقي )ص: ( ُُ)

, الصالة, (ِْْ( )ِّٕ/ ُ)دل أعثر عليو هبذا اللفظ إال عند البيهقي, كأصلو ُب صحيح مسلم: 
 , كقد حكم اؼبؤلف بصحتو....باب خركج النساء إذل اؼبساجد 
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صالة اؼبرأة ُب بيتها أفضل من صالهتا ُب »: فضلو؛ ؼبا صح من قولو كأىسًت البيت أ
 .(1)«حجرهتا, كصالهتا ُب ـبدعها أفضل من صالهتا ُب بيتها

 .(3)صحن الدار (2)]كاغبجرة[ 

 .(4)كاؼبخدع بيته داخل البيت
اؤيىينَّ بالرجًل فاػبيٍنثىى, كال ييٍكرىهي للنِّػساًء كاػٍبىنىاثىى تركها؛ لعدـ تىأىك ًدىىا ُب حقهن, كىاٍقًتدى  

ٍرأىًة؛ ًلمىزيًَّتًهمىا عليها  .(ٓ)أىٍفضىلي من اٍقًتًداًئًهنَّ بًاٍلمى
/أ[ تستحٍل عادة ُِٓكًإٍف تىعٌددى ما دل ]-األجنيب  (6)كربـر خلوة الرَّجل, أىًك اػبيٍنثىى

؛ ػبوؼ (7)باؼبرأة, كاػبنثى, أك األمرد اغبسن -كقوع الفاحشة مع تلك الكثرة فيما يظهر
 .(8)الفتنة, كربوؿ خلوة رجل كرجاؿ بامرأتُت ثقتُت فأكثر

كإف   (9)كالثياب الفاخرة كالطيب كالزيِّنة كلو عجوزان,  كللشابة-كييكره لذات اؽبيئة  
رجاؿ لصالة صباعة أك طواؼ أك  (10)اغبضور دبسجد أك غَته مع/ -كانت بثياب رثة

 .(11)ف ؽبا ُب ذلكغَتذنا, كيكره للسيد كالورل كالزكج اإلذ

                                                 

مشكاة  . كصححو األلباين ُبباب التشديد ُب ذلك (َٕٓ) (ُٔٓ/ ُ) :سنن أيب داكد (ُ)
  .(ّّْ/ ُ) :اؼبصابيح

 بقية النسخ كاؼبثبت من  ((اغبجرك))األصل  ُب ((ةاغبجر ك))قولو (.  ِ)
 (.َُّاؼبةرب ُب ترتيب اؼبعرب )ص: , ك (ّْٔ/ ُصبهرة اللةة )ينظر: .  (ّ)
بضم ميم كيفتح, البيت الذم سنبأ فيو خَت اؼبتاع, كىو اػبزانة داخل البيت الكبَت.  :خدعاؼب.  (ْ)

 .(ُٔ/ ِ) :ؾبمع حبار األنوار
  .(َُِ/ ُ) :أسٌت اؼبطالب ينظر:. (ٓ)
 .((كاػبنثى))ُب)ـ( (( أك اػبنثى))قولو (.  ٔ)
 ساقط من )ـ(,ك )ح(. ((اغبسن))قولو (.  ٕ)
  .(َُِ/ ُ) اؼبطالب أسٌت ينظر: (. ٖ)
 .((أك للشابة))ُب)ـ(  ((كللشابة))قولو (.  ٗ)
 من )ـ(./أ ُِٓهناية لوح  ((مع))قولو (.  َُ)
  .(َْْ/ُ) الةرر البهيةك  ,(ٗٔ/ ُ) :فتح الوىابينظر: (.  ُُ)
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لعجوز شىٍوىىاءى بثياب بذلة إف أيًمنى عليها اؼبفسدة كعلى غَتىا  (1)كييسىن  اغبضور كاإلذف
بالرِّجاؿ كدل يكن بالطريق  (3)كال ذات خالخل يسمع صوهتا, كال ـبتلطة (2)كدل تكن متطيِّبة,

لى النػٍَّهيي عن م (4)ما سناؼ منو مفسدة,]ك[  نعهن من اؼبساجد.على من ىذه صفاهتا ضبًي
؛ ؼبا صح من قولو (5)منها ُب صبع قليل )َكِثيٍر َأْفَضُل( أم: ُب صبع ِبَجْمٍع(( ىي )وَ )
 :«/مع الرجلُت أزكى من  (6)صالة الرجل مع الرجل أزكى من صالتو كحده, كصالتو

 .(8)«فهو أحب إذل اهلل تعاذل (7)صالتو مع الرجل, كما كاف أكثر
 - (9)/ب[ قليلو ]ُب اؼبسجد[َُِٓت اعبمع ُب البيت أفضلي من ]كقضية كالمو أىفَّ كث

ُب غَت اؼبساجد الثالثة,  - (10)حىت اؼبساجد الثالثة, كىو ما قالو القاضي أبو الطيب
 ظاىرى النص يؤمي إليو, كبالقاعدة اؼبشهورة كىي:  (13)بأىفَّ  (12)كالزركشي (11)كعضده األذرعي

 
 
 

                                                 

 .((األذاف))ُب )ظ(  ((اإلذف))قولو  (ُ)
 .((مظنة))ُب )ـ(  ((متطيبة))قولو  (ِ)
 .((ـبتطة))ُب )ـ(  ((ةـبتلط))قولو (.  ّ)
 , كاؼبثبت من بقية النسخ.ساقط من األصل ((ك))قولو  (ْ)
  .(ُِٗاألخيار ُب حل غاية االختصار )ص:كفاية ك ,(ُّْ/ ُ) :ركضة الطالبُتينظر: (.ٓ)
 /أ من نسخة )ظ(.ُِٔهناية لوح  ((صالتو))قولو (.  ٔ)
 .((كما كثر))ُب )ـ(  ((كما كاف أكثر))قولو (.  ٕ)
صحيح أيب . كحسنو األلباين ُب باب ُب فضل صالة اعبماعة (ْٓٓ) (ُُٓ/ ُ) :سنن أيب داكد (ٖ)

  .(ٕٓ/ ّ) :داكد
 ساقط من األصل, كاؼبثبت من بقية النسخ. ((ُب اؼبسجد))قولو (.  ٗ)
  .(َُِ/ ُ) أسٌت اؼبطالبالنقل عنو ُب  ينظر( َُ)
 .(ُّٗينظر: التوسط كالفتح بُت الركضة كالشرح )ص: (ُُ)
 (.ِٕٓينظر: خادـ الرافعي كالركضة للزركشي )ص: (ُِ)
 .((فأف))ُب )ـ(  ((بأف))قولو (.  ُّ)
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 (3)((دبكاهنا, أك بزماهنا (2)[(1)العبادة أكذل من الفضيلة اؼبتعلِّقة أىفَّ الفضيلة اؼبتعلقة ]بنفس))
 .(6), كغَتذنا(5), كىو قضيَّة كالـ الشيخُت(4)كعىكىسى اؼباكردم

 (8)فكذا ىنا, فًإفَّ  (7)كاغبديث ـبصوص بةَت ما يأٌب؛ ؼبعٌت كرناب بأف القاعدة أغلبيَّة,

ا ُب البيت؛ ألف فيها فضيلتُت: مصلحة طلبها ُب اؼبسجد يربو على مصلحة كجودى
 .(9)اعبماعة, كاؼبكاف

, (10)أىمَّا اؼبسىاًجدي الثالثة فقليلها فيها أفضل من كثَتىا خارجها باتفاؽ اؼباكردم 
: االنفراد فيها أفضل من اعبماعة خارجها, لكن (13), بل قاؿ اؼبتورل(12)كغَتذنا (11)كالقاضي

 .(14)اؼبعتمد خالفو
ُب أكثر  بأىفَّ من شنتنع خشوعو مع اعبماعة (16), كابن عبد السالـ(15)كأفىت الةىزارل      

  صالتو االنفراد لو أكذل.

                                                 

 ساقط من )ـ(. ((اؼبتعلقة))قولو (.  ُ)
 ساقط من األصل, كاؼبثبت من بقية النسخ.(( لفضيلة اؼبتعلقةبنفس العبادة أكذل من ا))قولو (.  ِ)
 . (َُِ/ ُأسٌت اؼبطالب ) (َُْ)ص:  خبايا الزكايا (ّّٔ/ ٕ)فتح العزيز  ينظر: (ّ)
 . (َّّ/ ِ) :اغباكم الكبَتينظر:  (ْ)
 . (ُٖٗ/ ْ) :اجملموع شرح اؼبهذب, ك (ُّْ/ ِ) :العزيز شرح الوجيزينظر:  (ٓ)
  .(َُِ/ ُ) :أسٌت اؼبطالبينظر: ( ٔ)
 ُب )ح( ))يعٍت((. ((ؼبعٌت))قولو  (ٕ)
 .((كبأف)))ظ(  كُب ((كبياف))ُب )ـ(, ك)ح(  ((فإف))قولو (. ٖ)
  .(ٗ/ ِ) :إعانة الطالبُتينظر:  (ٗ)
  .(َّّ/ ِ) :اغباكم الكبَتينظر:  ( َُ)
 (.َُُِينظر: التعليقة للقاضي اغبسُت )ص: (ُُ)
  .(َُِ/ ُ) :أسٌت اؼبطالبينظر: ( ُِ)
 (.ٖٔينظر :التتمة للمتورل )ص: (ُّ)
 .((خالؼ ما قالو))ُب بقية النسخ  ((خالفو))قولو  (ُْ)
 . (ِٖٓ/ ٔ) :طبقات الشافعية الكربل للسبكير: ينظ( ُٓ)
 (.ُٓٗينظر النقل عنو: التوسط كالفتح بُت الركضة كالشرح)ص: (ُٔ)
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ُب ردِّه كتصويب خالفو, كالًَّذم يتجو أىنَّو ًإٍف انتفى مع  (2)كالزركشي (1)كأطاؿ األذرعي
 اعبماعة اػبشوع ُب صبيع صالتو اذبو األكؿ؛ لالختالؼ ُب صحة صالتو مع اعبماعة, كًإفٍ 

   أم: الكثَت الًَّذم دبسجد قريب  َل َوِإَماُمُو() معهم اذبو الثاين.كًجدى ُب جزء منها 
[ (4), كؾبسم(3)كمعتزرلي ُمْبَتدٌِع( /أ[ أك بعيد )ُّٓ]         (7)كقدرمي  (6()5)]كجهميي

                                                 

 (.ُٓٗالتوسط كالفتح بُت الركضة كالشرح )ص: (ُِٕ/ُينظر: قوت احملتاج ُب شرح اؼبنهاج ) (ُ)
 (.ِٗٓينظر: خادـ الرافعي كالركضة للزركشي )ص: (ِ)
كاصل بن رؤكسهم )ظبوا بذلك العتزاؿ  زلة, كىم فرؽ قامت ُب العصر العباسي,نسبة إذل اؼبعت (ّ)

 :لقوؽبما بأف مرتكب الكبَتة ليس دبؤمن كال كافر, كقيل ؛ؾبلس اغبسن البصرم (عطاء كعمرك بن عبيد
, كمن عقائدىم إنكار صبيع صفات اهلل, كالقوؿ بأف عتزاؽبم منهج أىل السنة كاعبماعةظبوا معتزلة ال

مقاالت : . ينظررآف ؿبدث, كأف اهلل ال يرل ُب اآلخرة, كتصل فرقهم إذل حوارل عشرين فرقةالق
 .( ُُ:الفرؽ بُت الفرؽ )صك (, ِِِ)ص:  اإلسالميُت

مذىبهم أف اللَّو جسم كجثة على صورة ك كىم اؼبقاتلية أصحاب مقاتل بن سليماف اجملسمة:  (ْ)
كمنهم ىو مع ىذا ال يشبو غَته, ك فمنهم من قاؿ اختلفوا بعد ذلك  ,اإلنساف, لو جوارح كأعضاء

, (َِٕمقاالت اإلسالميُت )ص:ينظر: يثبتوف أف اللَّو لو جسم كيشبهونو بةَته.  اؼبشبهة كاؼبمثلة الذين
  .(َُٗ/ ِ) :الفصل ُب اؼبللك 
 .كاؼبثبت من )ح( ((جهوم))األصل  ُب ((ميجه))قولو  (ٓ)
واف الذم قاؿ: باإلجبار كاالضطرار إذل األعماؿ, كأنكر أتباع اعبهم بن صف اعبهمية, كىم: (ٔ)

كأف الكفر ىو اعبهل بو, كزعم أيضا أف اعبنة  ,االستطاعات ؽبا, كزعم أف اإلشناف ىو اؼبعرفة باهلل فقط
 ,( ٕٔ/  ُ)  :نظر اؼبلل كالنحليعشرة فرقة.  إذل اثنيت , كقد انقسمت اعبهميةكالنار تبيداف كتفنياف

 (.ُّ :ص)التلبيس ك 
ىم القائلوف بإنكار القدر اإلؽبي إذ أهنم يركف أف للعبد قدرة توجد الفعل بانفرادىا القدرية:  (ٕ)

 , كينقسموف إذل أصلُت:كاستقالؽبا دكف اهلل تعاذل
 الدمشقي القائلوف بإنكار القدر دبعٌت العلم كالتقدير.  اعبهٍت كغيالف أتباع معبد :القدرية األكذل
. اؼبعتزلة كىم اؼبثبتوف للعلم كالكتابة لكنهم يقولوف إف العبد سنلق فعل نفسو , كىم : القدرية الثانية

 (.ٖٔ(  كالفرؽ بُت الفرؽ )ص: ُّ/ُينظر: اؼبلل كالنحل: )
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(2()1)/كرافضي
((اجملموع))كمثلو الفاسق كما ُب  (3)كشيعي 

 , كاؼبتهم بذلك كما ُب(4)

((ألنوارا))
((التوسط))   (7)/(6), ككل من ييٍكرىهي االقتداء بو كما ُب(5)

 .((اػبادـ)) ك (8)
 , أك غَته فبن ال يعتقد كجوب (9)من مبطالت الصالة كاغبنفيِّ  ُمِجيٌز ُمْبِطلً( َأوْ )
 

                                                 

بالكوفة إلنكاره  لقب أطلقو زيد بن علي بن اغبسُت على الذين تفرقوا عنو فبن بايعوه الرافضة: (ُ)
على من يرفض خالفة أيب بكر كعمر من  فصار شعاران اػبطاب, عليهم الطعن ُب أيب بكر كعمر ب

  .(ّٔ(, كالربىاف ُب معرفة عقائد أىل األدياف ص )ٓٔاإلسالميُت )ص:  نظر: مقاالتيالشيعة. 
 /ب من نسخة )ح(.ُِّهناية لوح  ((كرافضي))قولو (.  ِ)
شايعتهم اإلماـ قد ظب وا شيعةن ؼبك  ة ُب آخر عهد اػبلفاء الراشدين,: فرقة نشأت أياـ الفتنالشيعة (ّ)

كىي عندىم  -: القوؿ بإمامة عليو نصَّان, ككصيَّةن, كأف اإلمامة , كمن عقائدىم علي بن أيب طالب
كأف األئمة معصوموف من الكبائر ال زبرج من كلده إال بظلمو ؽبم, أك تقيَّةو منهم,  -من أصوؿ الدين 

  .(ّٓص:), كالفرؽ بُت الفرؽ (ُْٔ/ُ) :النحلنظر: اؼبلل ك ي الصةائر.ك 
 . (ُٖٗ/ ْ) :اجملموع شرح اؼبهذب (ْ)
 (.ُٔٔ/ُاألنوار ألعماؿ األبرار: ) (ٓ)
 مكرر ُب )ـ(. ((ككل من يكره االقتداء بو كما ُب))قولو (.  ٔ)
 من )ـ(./ب ُِٓهناية لوح  ((ُب))قولو (.  ٕ)
 (.ُٗٗينظر: التوسط كالفتح بُت الركضة كالشرح )ص: (ٖ)
كضابطو أف تكوف  ,القتداء بأصحاب اؼبذاىب اؼبخالفُت بأف يقتدم شافعي حبنفي أك مالكيا (ٗ)

 :صالة اإلماـ صحيحة ُب اعتقاده دكف اعتقاد اؼبأمـو أك عكسو الختالفهما ُب الفركع فيو أربعة أكجو
لقا قالو أبو ال يصح اقتداؤه مط :كالثاين .القفاؿ اعتبارا باعتقاد اإلماـ الصحة مطلقا قالو :أحدىا 

إف أتى دبا نعتربه حنن لصحة الصالة صح االقتداء كإف ترؾ شيئا منو أك  :كالثالث .اسحق االسفرايٍت
كىو االصح كبو قاؿ أبو اسحق اؼبركزل كالشيخ أبو حامد االسفرايٌت  :كالرابع .شككنا ُب تركو دل يصح

نعتربه دل يصح االقتداء كإف ربققنا كالبندنيجى كالقاضي أىب الطيب كاالكثركف اف ربققنا تركو لشئ 
اجملموع شرح  ينظر: .اإلتياف جبميعو أك شككنا صح كىذا يةلب اعتقاد اؼبأمـو ىذا حاصل اػبالؼ

  .(ِٖٗ, ِٖٖ/ْاؼبهذب )
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فقليل , (3)من تعبَت أصلو باغبنفيِّ  كىأىعىم  بذلك أكذل  (2)األركاف أك الشركط, فتعبَته (1)]بعض[
, (5)كغَته (4)الرٍَّكيىاين  اعبماعة ُب ىذين أفضل من كثَتىا, بل االنفراد فيهما أفضل, كما قالو 

 (8)لس ٍبًكيٌ كأقراه, كاعتمده صبع متأخركف خالفان ل (7)عن أيب إسحاؽ (6)كنقلو الشيخاف
((اإلسعاد)) كإف تبعهما ُب  (9)كاإلٍسنىومِّ 

صالة خلف , بل كالمهم صريح ُب كراىة ال(10)
كراىة الفرض خلف  (11)الفاسق كاؼببتدع, كيشعر بكراىتهما خلف اؼبخالف ]لتعليلهم[

  .(13)قوؿو ببطالهنا (12)النفل, كاألداء خلف القضاء؛ لوجود

                                                 

 ساقط من األصل كاؼبثبت من بقية النسخ. ((بعض))قولو  (ُ)
 .((كتعبَته))ُب )ـ(  ((فتعبَته))قولو  (.ِ)
 (.ُٕٓالصةَت للقزكيٍت )ص: ينظر: اغباكم( ّ)
  .(ِْٓ/ ِ) :حبر اؼبذىب للركياينينظر:   (ْ)
  .(َْٓ/ ُ) :الةرر البهيةينظر: ( ٓ)
  .(ُّْ/ ُ) :ركضة الطالبُتك  ,(ِٕٖ/ ْ) :العزيزينظر:  (ٔ)
أخذ  ,انتهت إليو رئاسة اؼبذىب ُب زمانوالشافعي,  إبراىيم بن أضبد ىو: أبو إسحاؽ اؼبركزم,  (ٕ)

ابن أيب ىريرة كأيب زيد اؼبركزم كأيب حامد , أخذ عنو ابن سريج كاإلصطخرمك اف اؼبركزم عن عبد
ككتاب التوسط بُت الشافعي كاؼبزين ؼبا اعًتض  ,كمن تصانيفو شرح اؼبختصر ُب حنو شبانية أجزاء ,اؼبركزم

أربعُت  سنة , توُببو اؼبزين ُب اؼبختصر كىو ؾبلد ضخم يرجح فيو االعًتاض تارة كيدفعو أخرل
  .(َُٓ/ ُ) :طبقات الشافعية البن قاضى شهبة. ينظر: كثالشبائة

 (.ُُّاالبتهاج: )ص: ( ٖ)
 (.ِٖٓ: كاُب احملتاج إذل شرح اؼبنهاج)ص:ينظر (ٗ)
 (.َُٖٔاالسعاد )ص: (َُ)
 .((لنقلهم))كاؼبثبت من )ـ(كُب حاشية األصل  ((لتعاملهم))ُب األصل  ((لتعليلهم))قولو (.  ُُ)
 .((بوجود))ُب )ـ(  ((لوجود))لو قو (.  ُِ)
القضاء خلف األداء كاألداء خلف القضاء كقضاء صالة خلف من يقضي غَتىا فكلو جائز   (ُّ)

. ينظر: عندنا إال أف االنفراد هبا أفضل للخركج من خالؼ العلماء فإف ُب كل ذلك خالفا للسلف
 .(ُٖٗ/ ْ) :اجملموع شرح اؼبهذب
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 -أصحابنا  (5)عن أكثر (4)ؿبمد  (3)كنقلو الشيخ أبو (2)قاؿ بو أبو إسحاؽ - (1)كىنا كجو
 (6)عنببطالهنا خلف اؼبخالف مطلقان, كنقل 

أهنا إف دل ربصل إال دببتدع كحنوه  ((اجملموع))
, بل حبىٍثه ((اجملموع)) فالصالة معهم أحب باالتفاؽ, كىو كىٍىمه, فإف ذلك ليس ُب 

 ُب حنو اؼببتدع, ككالذنا ضعيف. (9)ُب الفاسق, كطرده الدمَتم   (8()7)لألذرعيِّ 

/ب[ ُّٓأك ] (11)إلمامة؛ لعلمأف إماـ القليل لو كاف أكذل با (10)كحبىٍثى األذرعي   
 .(12)صالح, أك غَتذنا كاف اغبضور عنده أكذل, كبو صرح الركياين

َها)  منو؛ لةيبتو عنو لكونو إمامو أك  )َمْسِجٌد َقرِيٌب(( أم: من اعبماعة َأْو تَ َعطََّل ِمن ْ
 زنضر ناس حبضوره, فصالتو فيو مع قلة صباعتو أفضل منها ُب غَته, كإف كثر صبعو؛ ألىفَّ 

 اعتناء الشارع بإحياء اؼبساجد باعبماعات أكثر منو بكثرة اعبمع.
 
 

                                                 

اختلف السياؽ ُب )ظ(, ك)ح(, كنصو فيهما  ((كىنا كجو –إذل  -ما  كيشعر بكراىته))من قولو  (ُ)
 . ((خلف اؼبخالف ؛ ألف لنا كجها قوياكعدـ ندهبا ))
  .(ّْٕ/ ِ) :النجم الوىاج ُب شرح اؼبنهاجالنقل عنو ُب  ينظر( ِ)
  ساقط من )ح(. ((أبو))قولو  (ّ)
  .(ُْ /ْكفاية النبيو ُب شرح التنبيو )النقل عنو ُب   ينظر( ْ)
 .((عن بعض أكثر))ُب )ـ(  ((عن أكثر))قولو (.  ٓ)
 .((ُب))ُب )ـ(  ((عن))قولو (.  ٔ)
 .((حبث االذرعي))ُب )ـ(  ((حبث لالذرعي))قولو (.  ٕ)
 (.َِٖينظر: التوسط كالفتح بُت الركضة كالشرح )ص: ( ٖ)
  .(ِّٖ/ ِ) :النجم الوىاج ُب شرح اؼبنهاجينظر:  (ٗ)
 (.ََِكالفتح بُت الركضة كالشرح )ص: ينظر: التوسط (َُ)
 .((بعلم))ُب )ـ(,ك )ح(  ((لعلم))قولو (.  ُُ)
  .(ِْْ/ ِحبر اؼبذىب للركياين )ينظر: (.  ُِ)
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كقاؿ: إفَّ ذًٍكرىه  -ليس بقيد؛ إذ البعيد مثلو كما صرَّح بو اإلسنوم  ((قريب))كقولو:     
((طراز احملافل)) صاحب  -للتمثيل لكونو الةالب 

عليو بأف القريب لو حق  (2), كرد الزركشي(1)
اعبمع القليل الذم لوال كجوده  (4)كال كذلك البعيد, يػيرىد  بأف إقامة (3)وا لواعبوار ككونو مدع

حينئذ؛ ؼبا مر من أف اعتناء الشارع بإحياء  الكثَت (5)دل يوجد أكذل من رعاية ]اعبمع[
 اؼبساجد باعبماعات أكثر منو بكثرة اعبمع.

ؽبا, أك   (6)لك ]بانيو[كلو كاف كثَت اعبمع بيٍت من أمواؿ خبيثة, أك ُب بقعة شك ُب م 
الا  (7)حبيث ال يدرؾ معو الفاربة, أك يطيل بىًطيئػيهىاكاف إمامو سريع القراءة كاؼبأمـو  طوالن فبًي

 .(10)اعبمع القليل ]أفضل[ (9), أك يزكؿ بو خشوعو, ففي ىذه اؼبسائل/(8)كاؼبأمـو ال يطيقو/

عبماعة أكذل اتفاقان كما ُب أىمَّا إذا دل زنضر حبضوره أحده فتعطيلو كالذىاب ؼبسجد ا
((اجملموع))

(11). 

 /أ[ مع اعبماعة.ُْٓ: األكذل أف يصلِّي فيو منفردان ٍب ](13)كالبةوم (12)كقاؿ القاضي
 أم: بإدراؾ جزء من الصالة  ِبُجْزٍء(اعبماعة للمصلِّي أم: زنصل لو فضلها ))َوتَ َقُع( 

                                                 

 (ُِٓطراز احملافل )ص: (ُ)
  (.ِِٔينظر: خادـ الرافعي كالركضة للزركشي )ص: (ِ)
 .((منو))ُب بقية النسخ  ((لو))قولو (.  ّ)
 .((إمامة))ُب )ـ(  ((إقامة))قولو (.  ْ)
 ساقط من األصل, كاؼبثبت من بقية النسخ.  ((اعبمع))قولو  (ٓ)
 , كاؼبثبت من بقية النسخ.((نايبو))ُب األصل  ((بانيو))قولو (.  ٔ)
 .((أك ذا يطيل))ُب )ـ(  ((أك يطيل))قولو (.  ٕ)
 من )ـ(./أ ُِٔهناية لوح  ((ال يطيقو))قولو (.  ٖ)
 /ب من نسخة )ظ(.ُِٔهناية لوح  ((لاؼبسائ))قولو (.  ٗ)
 كاؼبثبت من )ـ(. ((بأفضل))ُب األصل  ((أفضل))قولو (.  َُ)
  .(ُٖٗ/ ْ) :اجملموع شرح اؼبهذب (ُُ)
 (.َُُِينظر: التعليقة للقاضي اغبسُت )ص:( ُِ)
  .(ِْٗ/ ِ) :التهذيب ُب فقو اإلماـ الشافعي (ُّ)
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بطلت صالة اإلماـ عقب  مع اإلماـ سواءن أكاف من أكؿ الصالة, أك أثنائها؛ بأف
أك من آخرىا كإف دل رنلس معو بأىٍف  -(3()2)خالفان البن العماد -أك فارقو بعذر  (1)]اقتدائو[

خالفان -سلَّم عقب ربٌرمو؛ إلدراكو ركنان معو, لكنو دكف من يدركها من أكؽبا, فاؼبعتمد 
عة كثواهبا, لكنو دكف أىنَّو زنصل صبيع فضل اعبما -(5), كصاحب الواُب(4)للشيخ أيب ؿبمد

أكذل لتحصيل   (7)بقولو: كالثاين بطن خنل (6)ثواب من أدركها من أكؽبا, كىذا مراد الرافعي
 اعبماعة على التماـ. (9)طائفة فضيلة (8)كلِّ 

, كقاؿ: إنو مصرح بو أنو لو ييػٍحًرـي بعد أف شرع اإلماـ (10)كاألكجو كما رجحو اإلسنوم 
باؼبيم من عليكم أدرؾ الفضيلة, كصح اقتداؤه خالفان أليب  ُب السالـ ٍب فرغ قبل نطقو

؛ ألىفَّ التحلل إدنا يتحقق بالنطق باؼبيم ال قبلو, كمن ٍب لو خرج كقت (12)كمن تبعو (11)زرعة
اعبمعة قبل النطق هبا لزمتو الظهر, أك أحدث قبلها بطلت صالتو؛ لوجود ذلك كىو ُب 

                                                 

 .((اقتدائها))ُب األصل  ((اقتدائو))قولو  (ُ)
 ك )ح(. ساقط من )ظ( ((خالفا البن العماد))قولو  (ِ)
 (.ُِالقوؿ التاـ ُب أحكاـ اؼبأمـو كاإلماـ )ص: ينظر:  (ّ)
كالد  عبد اهلل بن يوسف بن عبد اهلل بن يوسف بن ؿبمد بن حيوية الشيخ أبو ؿبمد اعبويٍتىو: ( ْ)

)ت  تصر ُب موقف اإلماـ كاؼبأمـوـبك من تصانيفو الفركؽ كالسلسلة كالتبصرة كالتذكرة  إماـ اغبرمُت
 .(ّٕ/ ٓ) :طبقات الشافعية الكربل للسبكي .ىػ( ّْٖ

 . كدل أقف عليوبالطلب ُب شرح اؼبهذب تأليف أىب العباس أضبد بن عيسى.  (كتاب الواُبٓ)
  .(َِّ/ ِ) :العزيز شرح الوجيزينظر:  (ٔ)
بعد أبرؽ العزٌاؼ للقاصد إذل كىو يق البصرة, ٍطني خنل: صبع خنلة: قرية قريبة من اؼبدينة على طر ب(. ٕ)

معجم اؼبعادل اعبةرافية ُب السَتة  (َْٓ, ْْٗ/ ُمعجم البلداف )ينظر:  كتسمى اآلف اغبناكية ’ مكة
  (ِٕٖالنبوية )ص: 

 ساقط من )ظ(. ((كل))قولو  (ٖ)
 ساقط من )ـ(. ((فضيلة))قولو (.  ٗ)
 (ِٖٖص:ينظر: كاُب احملتاج إذل شرح اؼبنهاج )( َُ)
 (.ِٓٗ/ِينظر: ربرير الفتاكل ) (ُُ)
  .(ُْٕفتح اؼبعُت بشرح قرة العُت دبهمات الدين )ص: ينظر:   (ُِ)
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قتداء بو كال نظر لكونو إدنا عقد النية كاإلماـ ُب اال (ِ)كاف فيها ]فيصح[  (ُ)الصالة, كإذا
 التحلل؛ ألف التحلل دل يوجد حاؿ عقدىا.

/ب[ عبماعة حضركا كاإلماـ قد فرغ من ُْٓ] (4)كغَته (3)كيستحب كما قالو اؼبتورل 
: يسن ؽبم االقتداء بو (5)الركوع األخَت أف يصربكا إذل أف يسلم ٍب زنرموا, كقوؿ القاضي

ذلك دبا إذا دل يضق الوقت, أك يفحش التأخَت كسنرج كقت  (6)دى األذرعيضعيف, كقيَّ 
 االختيار كاألكؿ ظاىر, كالثاين فيو نظر .

أيضان: ككذا ييسىن  ؼبن سيًبقى ببعض الصالة كرجى صباعة يدرؾ  (7)قاؿ الركياين كاؼبتورل
ر تقييد ىذا دبا مىرَّ , كظاى(ٖ)/معهم الكلَّ التأخَت؛ ليدرؾ كل الصالة مع اعبماعة األخرل

غلب على ظنو كجود صباعة مساكية ؽبذه اعبماعة ُب صبيع ما  (9)عن األذرعي, كدبا ]إذا[
, فمىت كاف ُب ىذه صفة فبا تقدـ هبا اعبمع القليل كانت أىكذل إف أدرؾ معهم  (ُُ)/(َُ)مىرَّ

 ركعة فأكثر.

                                                 

 .((كإف))ُب )ـ(  ((كإذا))قولو (.  ُ)
 بقية النسخ., كاؼبثبت من ((فليصح))ُب األصل  ((فيصح))قولو (.  ِ)
 (. :ينظر: التتمة للمتورل )ص ( ّ)
  .(ُْٕرح قرة العُت دبهمات الدين )ص: فتح اؼبعُت بشينظر: ( ْ)
  .(ُٕٖ/ ِ) :التعليقة للقاضي حسُتينظر:  ( ٓ)
 (.َِْينظر: التوسط كالفتح بُت الركضة كالشرح )ص: (ٔ)
 (.ُُٗ)ص: متورلينظر: التتمة لل( ٕ)
 /أ من نسخة )ح(.ُّّهناية لوح  ((األخرل))قولو (.  ٖ)
 ؼبثبت من بقية النسخ., كا((تقرر))ُب األصل  ((إذا))قولو   (ٗ)
 .((األكذل))ُب )ـ(  ((أكذل))قولو (.  َُ)
 من )ـ(./ب ُِٔهناية لوح  ((أكذل))قولو (.  ُُ)
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إلماـ ؿبسوبة لو كإف كاف يدركها مع اِبرَْكَعِة( أم: ربصل ))اْلُجُمَعُة( تقع لو  (و)
من أدرؾ من صالة اعبمعة »: ؛ ؼبا صح من قولو (2)منها (ُ)مسبوقا ]بالقراءة ال بأقل[

 .(4)«من أدرؾ من اعبمعة ركعة  فليصل إليها أخرل»كقولو:  (3)«ركعة فقد أدرؾ الصالة
ي أما إذا دل يدرؾ ركعة بأف سبقو اإلماـ بالركوع فال يكوف مدركا للجمعة بل يصل

/أ[ أف ربصل لو كلو على بعد ُٓٓأربعا, كلكنو رنب  عليو أف ينوم اعبمعة؛ الحتماؿ ]
 بأف يأٌب اإلماـ بركعة لتذكره ترؾ ركن من ركعة.

من صلى أربعُت يوما ُب »: (5)كييسىن  احملافظة على إدراؾ ربـر اإلماـ؛ ػبرب منقطع 
 .(6)«ن النار كبراءة من النفاؽصباعة يدرؾ التكبَتة األكذل كتب لو براءتاف, براءة م

اليت لإلحراـ؛ إذ ىي اؼبراد حيث أيٍطًلقىٍت, أم:  )التَّْكِبيَرُة(( تقع أم: ربصل )وَ  
منو لإلماـ فيها من غَت تراخ؛  َوْات َِّباٍع(أم: حضور من اؼبأمـو ؽبا ) )ِبُشُهوٍد( فضلها اؼبذكور

 .(7)«فإذا كرب فكربكا»: ؼبا صح من قولو 
 

                                                 

كاؼبثبت من بقية النسخ, كىو ما ُب فتح  ((ال بأقل بالقراءة))ُب األصل  ((بالقراءة ال بأقل))قولو (.  ُ)
  (.ِٓٓ/ُاعبواد )

  .(َْٔ/ ُ) :الةرر البهيةك ,(ِْ/ ّ) :لعزيزاك  ,(ّٓ/ ِ) :اغباكم الكبَت ينظر: (ِ)
 ( كصححو, ككافقو الذىيب.َُٕٕ)( ِْٗ/ ُ) :اؼبستدرؾ على الصحيحُت للحاكم (ّ)
 ( كصححو, ككافقو الذىيب.َُٕٕ)( َّْ/ ُ) :اؼبستدرؾ على الصحيحُت للحاكم (ْ)
الراكم من أكؿ اإلسناد ىو الذم دل يتصل إسناده على أم كجو كاف سواء ترؾ ذكر : اػبرب اؼبنقطع( ٓ)

      اػبالصة ُب معرفة اغبديث , ك (ُُْ/ ُ) :اؼبقنع ُب علـو اغبديثينظر:  أك كسطو أك آخره.
  .(ْٕ)ص: 

, كاغبديث منقطع؛ ألف راكيو باب ُب فضل التكبَتة األكذل( ُِْ) (ُِّ/ ُ) :( سنن الًتمذمٔ)
      البدر اؼبنَتغبديث ضعيف. ينظر: , كادل يدرؾ أنس بن مالك, كىو عمارة بن غزية عن أنس ىو

  .(ٖٓ/ ِ) :التلخيص اغببَت, ك (ّٕٗ/ ْ)
 .باب ائتماـ اؼبأمـو باإلماـ ,كتاب الصالة (ُُْ( )َّٖ/ ُ) :صحيح مسلم (ٕ)
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كلو  (1)«لكل شيء صفوة كصفوة الصالة التكبَتة األكذل فحافظوا عليها »زار كركل الب
 .(4)على الفورية (3)لكاف أنصَّ  (2)قاؿ كأصلو: ]كاالتِّباع[

((اجملموع)) كما ُب   (5)نعم, يعذر بوسوسة ]خفيفة[ 
((التحقيق)) , ك(6)

, فال يضر (7)
لطهارة, أك لوسوسة ظاىرة, كىذا اإلبطاء ألجلها خبالؼ إبطائو لةَت كسوسة, كلو لنحو ا

((اجملموع)) موافق لقولو ُب 
: الوسوسة ُب حنو القراءة غىيػٍري عيٍذرو ُب التَّخىل ًف بتماـ (9)كغَته (8)
بدليل  (13)الوسوسة الظاىرة دكف اػبفية (12)/(11)؛ إذ اؼبراد هبا (10)ركنُت فعليُِّت لطوؿ زمنها

 علتو اؼبذكورة. 
 
 

                                                 

 كلمة "فحافظوا عليها" دل أقف عليها. (, كأمإٓٔٗ) (َُُ/ ُٕ) :مسند البزار (ُ)
  .(ٗٓ/ ِ) :التلخيص اغببَتكاغبديث ضعيف. ينظر: 

( كُب األصل كبقية ُٕٔمثبت من )ح( كىو ما ُب اغباكم الصةَت للقزكيٍت )ص: ((كاالتباع))قولو  (ِ)
 .((فاتباع))النسخ 

 .((انصر))ُب )ـ(  ((أنص))قولو  (ّ)
 .((اؼبراد))ُب )ح(  ((الفورية))قولو  (ْ)
 كاؼبثبت من بقية النسخ. ((خفية))ُب األصل  ((خفيفة))قولو  (ٓ)
  .(َِٔ/ ْ) :اجملموع شرح اؼبهذبينظر:  (ٔ)
 (.ِْٔالتحقيق )ص:  (ٕ)
 .(َِٕ/ ْ) :اجملموع شرح اؼبهذبينظر:  (ٖ)
  .(َْٕ/ ُ) :الةرر البهيةينظر:   (ٗ)
  .((امزمنه)) بقية النسخُب  ((ازمنه))قولو (.  َُ)
 .((منها))ُب)ـ(  ((هبا))قولو (.  ُُ)
 نسخة )ظ(./أ من ُِٕهناية لوح  ((هبا))قولو (.  ُِ)
 .((اػبفيفة))ُب )ـ(  ((اػبفية))قولو (.  ُّ)
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التناقضى بُت البابُت, كبعضهم فرَّؽ بأىفَّ الوسوسة تةلب ُب  /ب[ صبعه ُٓٓكىفىًهمى ]
, كتندر ُب غَته  , ككل ذلك سهو عما تقدـ.(2), كتبعهم الشارح(1)التحـر

, ككذا اعبماعة, كما صرَّحى بو صبعه  (3)كيندب عدـ اإلسراع؛ ػبوؼ فوت التحـر
ضعيف, كًإٍف  (7): يسعى(6)عن األصحاب, كقوؿ آخرين (5)((اجملموع)), كنقلو ُب (4)متقدموف

إذا أقيمت الصالة فال تأتوىا تسعوف كأتوىا سبشوف, كعليكم السكينة »كاف ظاىر حديث: 
 ((فاتكم))إال أف رناب بأف قولو:  (9)]يؤيده[ (8)«كالوقار, فما أدركتم فصلوا كما فاتكم فأسبوا

عٌت الذم شرع عدـ اإلسراع , كالتعبَت باإلسباـ راجع للثاين, كبأف اؼب(10)يتناكؿ الكل كالبعض/
؛ (13)اإلسراع (12)اغبالُت صبيعا, كىذا ُب غَت اعبمعة, أما فيها فيجب (11)ألجلو يتناكؿ

 .(14)لتحصيل الركعة الثانية ًإٍف رجاىا, كإال فلتحصيل اإلحراـ قبل السالـ

                                                 

 :(ِّٗ/ ِالنجم الوىاج ُب شرح اؼبنهاج )كقاؿ أبو البقاء ُب  .(ْٖٔ/ ُمةٍت احملتاج )ينظر:  (ُ)
 .كالفرؽ: أف اؼبخالفة ُب األفعاؿ أشد منها ُب األقواؿ

 ب(.ُْٓ/ ؿُينظر: شرح اإلرشاد للجوجرم ) (ِ)
 .((فوات)))ح( ُب  ((فوت))قولو  (ّ)
  .(َّّ/ ِ) :النجم الوىاج ُب شرح اؼبنهاجينظر:  ( ْ)
 . (َِٕ/ ْ) :اجملموع شرح اؼبهذبينظر:  (ٓ)
  .(ِٖ/ ِ) :الةرر البهيةينظر:  ( ٔ)
 .((فينبةي))ُب )ـ(  ((يسعى))قولو (.  ٕ)
باب استحباب إتياف  ,كتاب اؼبساجد كمواضع الصالة (َِٔ( )َِْ/ ُ) :صحيح مسلم (ٖ)

 .الصالة بوقار كسكينة, كالنهي عن إتياهنا سعيا
 ساقط من األصل كاؼبثبت من بقية النسخ. ((يؤيده))قولو (.  ٗ)
 من )ـ(./أ ُِٕهناية لوح  ((كالبعض)) قولو (.  َُ)
 .((يتناكلو))ُب )ـ(  ((يتناكؿ))قولو (.  ُُ)
 ُب )ظ(,ك )ح(. ((على األكجو))بعد قولو ))فيجب(( زيادة  (ُِ)
   .ُب )ظ(, ك )ح( ((لذم ال يشق مشقة ظاىرة فيما يظهرأم ا))زيادة  ((اإلسراع))عد قولو ب (ُّ)  
  (ْٗٔ/ ُمةٍت احملتاج ) (ِٖ/ ِ) الةرر البهيةينظر:  (ُْ)
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ل لو كمثلو اؼبنفرد كما ىو ظاىر الحتياجو إذل ربصي َبْل نُِدَب(لإلماـ ) )َوأُبِيَح( 
)اْنِتظَاُر اعبماعة, كظاىر أنو ال يتقيد دبا يأٌب ُب اإلماـ؛ ألنو يشرع لو التطويل مىت شاء 

ُب  )َو(( غَت ثافو من صالة الكسوؼ ِفي رُُكوعٍ ؿبل الصالة من مسجد كغَته ) َداِخٍل(
ٍد َأِخيرٍ ) من صالة تشرع فيها  -/أ[ كحذفها ُب نسخةُٔٓبالياء ُب نسخ ]-( َتَشهُّ

فرضا كانت أك نفال, كال فرؽ على  (1)كإٍف دل يػيٍةًن عن القضاء خالفان لبعضهم اعبماعة,
 .(3)أف يكوف اؼبأموموف ؿبصورين كيرضوا بالتطويل أـ ال (2)األكجو ]بُت[

 حبيث يفحش االنتظار. ِبلَ َتْطوِيٍل(كيشًتط ُب االنتظار اؼبذكور أىٍف يكوف: ) 
اخلُت, كلو ؼبالزمة أك دين, أك علم أك مشيخة, أك ؽبذا من بُت الد َتْمِييٍز(بال ))َو(  

 استمالة أك حنوىا, بل ييسوِّم بينهم ُب االنتظار هلل تعاذل.
بقصد استمالتهم, بل ينتظرىم هلل تعاذل أيضان كذلك؛ ؼبا  (4)كيشًتط أيضان أىٍف ال يػيعىمِّمى 

, كلإلعانة  على (6)«ماداـ يسمع كقع نعل (5)/كاف ينتظر ُب صالتو»: ركاه أبو داكد أنو 
إدراؾ الركعة ُب اؼبسألة األكذل, كمنو يؤخذ أنو لو زبلف اؼبوافق إلسباـ الفاربة يسن انتظاره ُب 

 السجدة الثانية؛ لئال تفوتو الركعة, كعلى إدراؾ فضل اعبماعة ُب الثانية.
 .(7)كضم االزركشي إذل ذلك صوران أخرل فيها نظر 

 

                                                 

  .(ّّّ/ ِ) :النجم الوىاج ُب شرح اؼبنهاج, ك (ُْٖ/ ِ) :العزيز شرح الوجيزينظر:  ( ُ)
 ثبت من بقية النسخ.كاؼب, ((من))ُب األصل  ((بُت))قولو  (ِ)
اؼبهذب  .  ينظر:يستحب أف ينتظر كىو األصح :كالثاين, قوالف: أحدذنا يكره انتظار الداخل ُب (ّ)
  .(ِِٗ/ ْاجملموع شرح اؼبهذب ) (ُِٗ/ ْ) العزيز (ُُٖ/ُ)
 .((يعمهم))ُب  )ظ(  ((يعمم))قولو  (ْ)
 /ب من نسخة )ح(.ُّّهناية لوح  ((ُب صالتو))قولو (.  ٓ)
. كاغبديث ضعيف. ينظر: باب ما جاء ُب القراءة ُب الظهر (َِٖ) (ُِِ/ ُسنن أيب داكد ) (ٔ)

 .(ُٔ/ ِ) :التلخيص اغببَت
 (.ِٖٖ,ِٕٖينظر: خادـ الرافعي كالركضة للزركشي )ص: (ٕ)
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نتظار: ما إذا كاف الداخل يعتاد البطء, كتأخَت اإلحراـ من سىٌن اال (1)كاستثٌت بعضهم 
 إذل الركوع, فال ينتظره زجران لو.

 كما إذا خشي خركج الوقت لو انتظر. 
/ب[ الداخل فبن ال يػىٍعتىًقدي إدراؾ الركعة, أك فضيلة اعبماعة بإدراؾ ُٔٓكما إذا كاف ] 

 ما ذكر؛ إذ ال فائدة ُب االنتظار. 
 كمقضيةو خىٍلفى مؤداةو.  (2)إليو ما لو أراد الداخل صباعةن مكركىةن  كينبةي أىٍف ييضىمَّ 

ككأىٍف أراد االقتداءى كىو منفرده لةَت عذرو؛ ألنو ال يثابي على ىذه اعبماعة, فال فائدة  
 ُب االنتظار.

 أىمَّا إذا أىحسَّ بو خارجى موضًع إقامة الصالة أك داخلىوي كدل يكن ُب الر كيوًع أك التشه دً 
لظهر لو أثره  (3)األخَت, أك كاف فيهما كأفحش, بأف طولو تطويال لو كيزِّعى على صبيع الصالة

ظهوره ُب حنو الر كيوًع كحده مثالن كما نقلو  (4)ؿبسوسه ُب كلِّ ركن على حيالو, كال يكفي/
 , كأقره.(6)عن اإلماـ (5)الرافعي
يقصد بانتظارىم كجو اهلل تعاذل, فال أك مىيػَّزى بُت الداخلُت أك سوَّل بينهم؛ لكن دل  

, كصرَّحى بو اؼبصنف ُب (7)((التحقيق))يندب لو االنتظار, بل ييٍكرىهي حىت عند النوكم كما ُب 
, فما فهمو بعضهم من أنو إذا (10)((اجملموع))دبعونة ما ُب  (9)((الركضة))أخذان من كالـ  (8)ركضو

                                                 

  .(ُِِ/ ُ) :أسٌت اؼبطالبينظر:  (ُ)
 .((ال تسن))ُب )ح(  ((مكركىة))قولو  (ِ)
 ساقط من )ـ(. ((الصالة -إذل-أك داخلو ))من قولو  (ّ)
 من )ـ(./ب ُِٕهناية لوح  ((كال يكفي))قولو (.  ْ)
  .(ُْٕ/ ِ) :العزيز شرح الوجيزينظر:  (ٓ)
 . (ّٖٕ/ ِ) :هناية اؼبطلب ُب دراية اؼبذىبينظر:  (ٔ)
 (.ِّٔالتحقيق )ص: (ٕ)
 (.ُٖٔ/ُركض الطالب كهناية مطلب الراغب ) (ٖ)
  .(ّّْ/ ُ) :ركضة الطالبُتينظر:  (ٗ)
 . (َِّ/ ْ) :اجملموع شرح اؼبهذبينظر:  (َُ)
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, كًإٍف كانٍت عبارةي ((اجملموع))ك ((التحقيق))عما ُب فيًقدىٍت الشركط كاف االنتظار مباحان غفلة 
 قٍد توذنو. (1)((الركضة))

/أ[ ًإٍف ُٕٓذلك؛ لتقصَت اؼبتأخر؛ كضرر اغباضر, مع أنو ال فائدةى ] (2)كإدنا يكره
, لكن (5)( 4)كما جـز بو الفوراين  (3)انتظر ُب غَت الركوع كالتشهد, بل إف انتظر للتودد ]حىريـى[

 دنيوم. (6)و على تودد لةرض/ينبةي ضبل
بػيرى اؼبسجد دكف اػبارج كإف صةر؛ ألف الداخل تثبت لو  (7)كإدنا انتظرى   الداخل كإف كى

فضيلة اغبضور, مع أف الصورة أنو ال فحش ُب انتظاره خبالؼ اػبارج دل تثبت لو تلك 
 الفضيلة إذل اآلف فال مسوٌغ النتظاره.

كدل يطوٍِّؿ فجاءى آخري أىنَّوي ينتظره إف دل يطوؿ بالنسبة كظاىر كالمهم أنو لو انتظر إنسانان 
, (8)لو ال مع ضميمتو إذل األكؿ, سواءن أىكاف ُب ركوع أك ركوعُت, لكن خالف فيو اإلماـ

  كحيث كيرًىىٍت الصالة صحٍَّت.
 
 

                                                 

 .(ّّْ/ ُ) :ركضة الطالبُتينظر:  (ُ)
 .((كيرًهى ))ُب بقية النسخ  ((كره ي))قولو  (ِ)ِ
  كاؼبثبت من بقية النسخ..((حراـ))ُب األصل  ((حىريـى ))قولو  (ّ)
, اإلماـ الكبَت أبو القاسم اؼبركزم ,ءبضم الفا عبد الرضبن بن ؿبمد بن أضبد بن فوراف الفوراين: ىو (ْ)

كاف إماما حافظا للمذىب من كبار تالمذة أيب بكر  ,صاحب اإلبانة كالعمد كغَتذنا من التصانيف
, ظبع اغبديث من علي بن عبد اهلل الطيسفوين كأستاذه أيب بكر القفاؿ, القفاؿ كأيب بكر اؼبسعودم

توُب دبرك سنة إحدل كستُت , أيب القاسم القشَتم ركل عنو البةوم صاحب التهذيب كعبد اؼبنعم بن
 .(َُٗ/ٓ) :طبقات الشافعية الكربل للسبكي . ينظر:كأربعمائة

  .(ِّٓ/ ّ) :كفاية النبيو ُب شرح التنبيوينظر قولو ُب  ( ٓ)
 /ب من نسخة )ظ(.ُِٕهناية لوح  ((لةرض))قولو (.  ٔ)
 .((ينتظر )), كُب )ح( ((انتظار))ُب )ـ(  ((انتظر))قولو  (ٕ)
 .(ّٖٕ/ ِ) :هناية اؼبطلب ُب دراية اؼبذىبينظر:  (ٖ)
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من االتفاؽ على بطالهنا إذا قصد غَت كجو اهلل تعاذل للتشريك,  (1)((الكفاية))كما ُب 
 كالمو بعمد.  (4)يدؿ لو (3): سىٍبقى قلم ]كما[(2)ابن العمادقاؿ 

, من (7)كالرافعي  (6)((اغباكم))خالفان ؼبا ُب  (5)من زيادتو تبعان للنوكم ((بل ندب))كقولو: 
أف االنتظار عند كجود الشركط مباحه فقط, كعبارتو تفهم أنو عند انتفائها غَت مباح, كىو  

راد يصدؽ باغبرمة إال أف رناب بأف انتفاءىا ظاىر فاكتفى كما يصدؽ بالكراىة اليت ىي اؼب
 بظهوره. 

يستحب لإلماـ زبفيف القراءة, كاألذكار حبيث ال يقتصر على : فرع/ب[ ُٕٓ]
 األقل, كال يستوُب األكمل, بل يقتصر على أدىن الكماؿ, مع فعل األبعاض كاؽبيئات.

اء االفتتاح ندب لو التطويل إف رضي بتطويلو ؿبصوركف بشرطهم السابق ُب دع نعم 
هبم, كلو قلَّ من دل يرض ؼبرض كحنوه كاثنُت كحنوذنا, فًإٍف كاف ذلك مرة كحنوىا خفف, كإف  
, قالو ابن  كثر حضوره طوَّؿ؛ مراعاة غبق الراضُت, كال يفوت حقهم ؽبذا الفرد اؼبالـز

متأخركف خالفو,  (11)أنو حسن متعُت, لكن صوَّبى صبع (10)((اجملموع)), كُب (9)/(8)الصالح
 كاألكجو األكؿ. 

                                                 

  .(ِّٓ/ ّ) :كفاية النبيو ُب شرح التنبيوينظر:   (ُ)
  .(َٗٓ/ ُحاشية اعبمل على شرح اؼبنهج ) ينظر النقل عنو ُب:( ِ)
 كاؼبثبت من بقية النسخ. ((ال))ُب األصل  ((كما))قولو  (ّ)
 .((عليو))ُب )ـ(  ((لو))قولو  (ْ)
  .(ّّْ/ ُ) :ركضة الطالبُتينظر:  (ٓ)
  .(ُٕٔ ص:) :لصةَتاغباكم اينظر:  (ٔ)
  .(ُْٔ/ ِ) :العزيز شرح الوجيزينظر:  (ٕ)
 . (ِّْ/ ُ) :فتاكل ابن الصالحينظر:  (ٖ)
 من )ـ(./أ ُِٖهناية لوح  ((ابن الصالح))قولو (.  ٗ)
  .(ِِٖ/ ْ) :اجملموع شرح اؼبهذبينظر:  (َُ)
  .(ِّّ/ ِ) :النجم الوىاجينظر:  (ُُ)
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كيكره تنزيهػنا, كقيل: ربرشننا, التطويل لتكثَت صبع؛ أك انتظار شريف, كًإٍف رضي 
 . (1)اغباضركف

أم: اعبماعة اؼبرخص ُب تركها حىت تنتفي الكراىة حيث سينٍَّت, كاإلٍب  َوُعْذرَُىا()
, (4)/ُب رده (3)كإف أطاؿ كثَتكف (2)((اجملموع))حيث كجبت, كلكن ال زنصل فضلها كما ُب 

ككالـ  (7)أطلق, كاستدلوا باألحاديث (6)لو على تفصيل ذكره بعضهم كبعضهم (5)كإهنا ربصل
 .(8)صباعة من األصحاب

ظاىر ًإالَّ ُب صورة كىي: ما لو كاف مالزمان ؽبا كنواىا لوال  (9)((اجملموع))كالـ   نعم
كما استدلوا بو ال سنالف كالمو فيما عدا ىذه   /أ[ العذر, كدل يكن تعاطيو باختياره,ُٖٓ]

كما ال سنفى على متأمل, أىمَّا ىذه فينبةي ضبل نفي الفضيلة فيها على فضيلتها من حيث 
 الفعل ال القصد. (10)]الثواب الكامل على[

                                                 

  .(ِِٖ/ ْ) :اجملموع شرح اؼبهذبينظر:  (ُ)
  .(ُِِ/ ُ) أسٌت اؼبطالبينظر:  (ِ)
  .(ُٕٓ/ َِ) :اؽبداية إذل أكىاـ الكفاية ينظر: (ّ)
 /أ من نسخة )ح(.ُّْهناية لوح  ((ُب رده))قولو (.  ْ)
 .((كإدنا زنصل))ُب )ـ(  ((كإهنا ربصل))قولو  (ٓ)
  .(ّّٕ/ َِ)النجم الوىاج ُب شرح اؼبنهاج  ينظر:( ٔ)
 من توضأ فأحسن الوضوء, ٍب راح فوجد الناس قد"قاؿ:  أف النيب  أيب ىريرة منها حديث  (ٕ)

ركاه اغباكم  ."صلوا .. أعطاه اهلل تعاذل مثل أجر من صالىا كحضرىا, ال ينقص ذلك من أجرىم شيئنا
 (, كصححو ككافقو الذىيب.ْٕٓ) (ِّٕ/ ُ) :اؼبستدرؾ على الصحيحُتُب 

ا ؼبرض ربصل لو فضيلة القياـ. لعلو يشَت لقياس الرافعي ىذا على  (ٖ) اؽبداية ينظر: أف من صلى قاعدن
 .(ُٖٓ/ َِ) :إذل أكىاـ الكفاية

 .(ِِٖ/ ْ) :اجملموع شرح اؼبهذبينظر:  (ٗ)
 (.ِٔٓ/ُفتح اعبواد ) زيادة من )ظ(, ك )ح(, كىو ما ُب ((الثواب الكامل على الفعل))قولو  (َُ)
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من »: كال رخصة ُب ترؾ اعبماعة بدكف العذر, كإف قلنا: سنة؛ ؼبا صح من قولو  
فًإفَّ أعذارىا أعذاره ُب  )َكْاْلُجُمَعِة( (1)« و فال رخصة لو إال من عذرظبع النداء فلم يأت

اعبماعة, كإف انفردت اعبماعة بأعذار أخرل كما يأٌب, كخرب عذرىا الذم ىو مفرد مضاؼ 
د كباران  )ثَ ْوبَُو( كل منها  (2)َبلَّ(كثلجه, كبػىرىده بقيد زاده بقولو: ))َمَطٌر(، قولو:  أك كاف حنو الربى

قاؿ: لػمَّا ميًطريكا ُب سفر:  , كصح أنو (3)ذم لىٍيالن أك هناران؛ لإلتباع ركاه الشيخافيؤ 
أىمَّا إذا كاف خفيفان ال يػىبػيل ها؛ لقرب منزلو أك ًكني شنشي فيو,  (4)«لًييصىلِّ مىٍن شىاءى ُب رىٍحًلوً »

, كإف دل يػىبيلَّ ثوبو؛ ألفَّ ُب طريق كاف عذران  (5)فليس بعذر, كلو قىطَّرى عليو اؼباءي من سيقيوؼو 
 عن القاضي. (7)((الكفاية))أك القذارة نقلو ُب  (6)الةالب فيو النجاسة أم:

/ب[ عن اػبشوع ُب الصالة, كإف ُٖٓ( مشقتو كمشقة اؼبطر بأٍف يشةلو ])َوَمَرضٌ  
فيف كصداع القياـ ُب الفرض لًٍلحىرىًج, كقياسان على اؼبطر, أمَّا اػب (8)دل يبلغ حدان ييٍسًقطي 

 . (9)يسَت كضبى خفيفة فليس بعذر؛ ألنو ال يسمى مرضان 
  (10))َضاِئٍع(( مريض بأىٍف يطعمو كيسقيو كيتعاطى ما زنتاجو بقيد زاده بقولو: )َوت َْمرِيضُ 

بأف ال يكوف لو متعهد أصالن, أك كاف لكنو دل يتفرغ ػبدمتو؛ الشتةالو بشراء األدكية 

                                                 

. باب فضل اعبماعة كالعذر بًتكها صالة اعبماعة (َٖٔٓ) (َُْ/ ْ) :معرفة السنن كاآلثار (ُ)
 .(ّّٖ/ ُ) :مشكاة اؼبصابيح كصححو األلباين ُب

 (.ََُ(, كاإلرشاد )ص:ُٕٔينظر: اغباكم الصةَت )ص: (ِ)
 (.ْٖٗ/ ْ) :هذباجملموع شرح اؼب, ك (ِٗٗ/ ِ) :العزيز شرح الوجيزينظر:  (ّ)
 .باب الصالة ُب الرحاؿ ُب اؼبطر, صالة اؼبسافرين كقصرىا (ٖٗٔ( )ْْٖ/ ُ) :صحيح مسلم (ْ)
 .((سوؽ))ُب )ظ(  ((سقوؼ))قولو  (ٓ)
 ساقط من )ـ(. ((أم))قولو  (ٔ)
 . (ْْٓ/ ّ) :كفاية النبيو ُب شرح التنبيوينظر:   (ٕ)
 .((سقط))ُب )ـ(  ((يسقط))قولو  (ٖ)
  .(َِٓ/ ْاجملموع شرح اؼبهذب )ينظر:  (ٗ)
 (.ََُ(, كاإلرشاد )ص:ُٕٔينظر: اغباكم الصةَت )ص: (َُ)
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كاؼبشرؼ  (1)اآلدمي من اؼبهمات, كال فػىٍرؽى بُت حنو القريب/ كحنوىا؛ ألىفَّ دفع الضرر عن
كصديق, كزكجة, كصهر كفبلوؾ,  َنْحِو َقرِيٍب(،سبريض ) َأْو(), (2)على اؼبوت كغَتذنا

, كإف كاف لو متعهد لكنو (4), كما أفادتو عبارتو دكف عبارة أصلوكىعىًتيقو كىميٍعًتقو  (3)كأستاذ/
فلو قاؿ: كأينس حنو قريب , (5)يستوحش لو إذا غاب, كإف دل شنرضو( إذا حضر, ك يَْأَنُس ِبوِ )

على اؼبوت, كإف دل َأْو ِإْشَرافُُو( ), (7)من زيادتو (6)لكاف أخصر, كأحسن, كىذه ]اؼبسألة[
 يأنس بو, أك كاف لو متعهد لتضرره بةيبتو عنو, فحفظو أك تأنيسو أكذل من حفظ اعبماعة.

أك عرض, أك ماؿ لو أك لةَته فبن يلزمو الدفع عنو,  على معصـو من نفس َوَخْوٌف() 
,)َوَلوْ  /أ[ اؼبصدر إذل ُٗٓبإضافة ] َحْبَس ُمْعِسٍر(أك ) ( كاف الٍػمىخيوؼي مالزمةى غرًنو

اؼبفعوؿ, كيشًتط أف يتعسر عليو إثبات إعساره, خبالؼ اؼبوسر دبا عليو, كاؼبعسر القادر 
أىٍف اغباكم لو كاف ال يسمع البينة ًإالَّ بعد  (8)شيعلى اإلثبات ببينة, أك شنُت, كحبث الزرك

 .(9)حبسو كانت كالعدـ
  

 

                                                 

 من )ـ(./ب ُِٖهناية لوح  ((القريب))قولو (.  ُ)
أسٌت , ك (ّٔ/ ِ) :ركضة الطالبُتك  ,(ّٖٔ/ ِ) :هناية اؼبطلب ُب دراية اؼبذىبينظر: (.  ِ)

  .(ُِْ/ُ) :اؼبطالب
 /أ من نسخة )ظ(.ُِٖلوح هناية  ((أستاذ))قولو (.  ّ)
 (.ُٕٔ)ص:اغباكم الصةَت للقزكيٍت  (ْ)
 .(ِٕ/ ُفتح الوىاب )ك ,(ُٗاؼبقدمة اغبضرمية )ص: , ك (ّٗمنهاج الطالبُت )ص: ينظر:   (ٓ)
 زيادة من بقية النسخ. ((اؼبسألة))قولو  (ٔ)
 (.ََُ(, كاإلرشاد )ص:ُٕٔينظر: اغباكم الصةَت )ص: (ٕ)
 (.َّٗي كالركضة للزركشي )ص:لرافعخادـ اينظر:  (ٖ)
  .(ُٗٓ/ِ) :هناية احملتاجك ,(ْٕٓ/ ُ) :مةٍت احملتاجينظر:  (ٗ)
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لٍ لو كاف اؼبخوؼ أيضان  )َو( َعَة ُمَتَموَّ حىت خبزه ُب التنور كطبيخو ُب القدر  (1)()َضي ْ
على النار, كال متعهد غَته سنلفو, كًإٍف عىًلمى حاؿ كضعو أىنَّو ال ينضج إال بعد فوت اعبماعة 

نعم يشًتط أف ال يقصد بو إسقاطهما, كًإالَّ دل يسقطا, ككيرًهى لو ىنا كىأىًٍبى ُب  .(2)معةأك اعب
كإطالؽ اػبوؼ الشامل؛ ؼبا   ((كضيعة متموَّؿ))اعبمعة, كاؼبرض إذا تسبب فيو كذلك, كقولو: 

 .(3)مر من زيادتو
, أك على ماؿ ؾبىَّاننا (5)كىقىوىدو ُب نفس, أك طرؼ, كحد قذؼ  (4))َورََجاُء َعْفِو ُعُقوبٍَة( 

, كيلحق هبما التعزير آلدمي, أك هلل تعاذل إذ لإلماـ العفو (6)بالنسبة للقود خالفان لبعضهم
, كحنوىا من حدكد اهلل تعاذل, فال يعذر باػبوؼ منها (7)عنو, أما حد الزنا, كالسرقة, كالشربة

ك, فال يرخص بو, بل زنـر إذا بلةت اإلماـ, أم: كثبتت عنده؛ ألنو ال يرجو العفو عن ذل
 .(8)التةييب عنو إذ ال فائدةى فيو

/ب[ ُٗٓالشهود حىت ال يرفعوا أمره إذل اإلماـ, كاستشكل ] (9)/كلو التةييب عن 
, كالتخفيف ينافيو, كأجاب بأف (11)جواز تةييب من عليو قػىوىده بأىفَّ ميوًجبىوي ]كبَتةه[ (10)اإلماـ

 , قيل: كاإلشكاؿ أقول.العفو مندكب إليو, كالتةييب طريقو

                                                 

 (.ََُكاؼبثبت من بقية النسخ, كىو ما ُب اإلرشاد )ص/ ((متحوؿ))ُب األصل  ((متموؿ))قولو  (ُ)
  .(ّْٓ/ ُ) ركضة الطالبُت .(َِٓ/ ْاجملموع شرح اؼبهذب ): ينظر( ِ)
  .(ِٖٖ/ ِ) حملتاجهناية ا: ينظر( ّ)
  .(ُٗاؼبقدمة اغبضرمية )ص: : ينظر( ْ)
اؼبطلع على ألفاظ  (ِّٓربرير ألفاظ التنبيو )ص: ينظر:  الرمي كاؼبراد ىنا الرمي بالزنا :القذؼ (ٓ)

  .(ْْٓاؼبقنع )ص: 
  .(ُّْ/ ِ) :النجم الوىاج ُب شرح اؼبنهاجينظر: ( ٔ)
 .((ربالش))ُب بقية النسخ  ((الشربة))قولو  (ٕ)
  .(ُٗٓ/ِ) هناية احملتاجينظر: (.  ٖ)
 /ب من نسخة )ح(.ُّْهناية لوح  ((عن))قولو (.  ٗ)
  .(ّٖٔ/ ِ) :هناية اؼبطلب ُب دراية اؼبذىبينظر:  (َُ)
 (.ِٕٓ/ُكاؼبثبت من بقية النسخ, كىو ما ُب فتح اعبواد ) ((كثَتة))ُب األصل  ((كبَتة))قولو  (ُُ)
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أىفَّ  -(3()2)خالفان ؼبن زعمو-رجاءى العفو بتةييبو أيامان, كال يستفاد منو  (1)كىقػىيَّدى الشيخاف 
العفو على البلوغ, فيؤدم إذل ترؾ اعبمعة  (4)القىوىدى لو كاف لصيب دل رنز التةييب؛ لتوقف/

فو كلو على بعد, كقد يػيٍرفىعي لًػمىٍن يػىرىل ًسًنُتى, كذلك ألىفَّ اؼبراد أىٍنو يةيب ماداـ يرجو الع
 االقتصاص للورل, أك ؼبن زنبسو خشيةن من ىربو إذل البلوغ فال شنكنو التةييب.

بأف يكوف يدافع البوؿ, كاؼبراد بو ما تعم مدافعتو كالريح, كالةائط, كأغبق هبا  َوَحْقٌن() 
كسلس حنو اؼبذم, كدـ  ,(6)مدافعة كل خارج من اعبوؼ: كدـ النَّاصور (5)األذرعي
: ينبةي أىٍف يػيؤىخِّرى الصالة بكلِّ (8), كغلبًة القيًء, كيؤيده قوؿ ابن عبد السالـ(7)]القركح[

( َوْقتٍ أم: مع سعة ) )ِبَسَعِة( مشوش يػيؤىخِّري بو اغباكمي اغبكمى, كإدنا يكوف ذلك عذران 
فوت الوقت كدل سنش من   -ذكر ؼبا  -خشي بتخلفو  (9)لقضاء اغباجة, كللصالة, أىمَّا ]إذا[

/أ[ يصلي َُٔفإنو ] -, كغَته كىو ظاىر(10)كما حبثو األذرعي-كتم حدثو, كحنوه ضرران 
كجوبان مع مدافعة ذلك, كال كراىة غبرمة الوقت, كحينئذ إف أمكنتو اعبماعة دل يكن اغبقن 

 تفريغ نفسو على الوقت. (11)عذران ُب تركها, كال يكلف تقدًنى 

                                                 

  .(َِٓ/ ْ) :اجملموع شرح اؼبهذب, ك (ُُٓ/ ِ) :يزالعزيز شرح الوجينظر:  (ُ)
  .((لبعضهم))ُب )ظ(, ك)ح(  ((ؼبن زعمو))قولو  (ِ)
  .(ُِْ/ ُ) :أسٌت اؼبطالبينظر: ( ّ)
 من )ـ(./أ ُِٗهناية لوح  ((لتوقف))قولو (.  ْ)
 (.ِّٕينظر: التوسط كالفتح بُت الركضة كالشرح)ص: (ٓ)
ن اؼبقعدة كغَتىا دبادة خبيثة ضيقة الفم يعسر برؤىا كتقوؿ علة ربدث ُب البدف م :الناصور (ٔ)

 .(َٖٔ/ ِ) :اؼبصباح اؼبنَت . ينظر:يقاؿ ناسور بالسُتك  ,فهي ناصور األطباء كل قرحة تزمن ُب البدف
 كاؼبثبت من بقية النسخ. ((الفركج))ُب األصل  ((القركح))قولو  (ٕ)
 . (ّٖ /ُ) :قواعد األحكاـ ُب مصاحل األناـينظر:  (ٖ)
 ساقط من األصل, كاؼبثبت من بقية النسخ. ((إذا))قولو  (ٗ)
 (.ِّٖينظر: التوسط كالفتح بُت الركضة كالشرح)ص: (َُ)
 ساقط من )ظ(. ((تقدًن))قولو  (ُُ)
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ىنا فائدةه, كإٍف كاف ال سنتص بو بل رنرم  (1)يعلم أفَّ للتقييد بسعة ]الوقت[كدبا تقرر  
ُب أكثر األعذار خالفان ؼبن قاؿ: ال معٌت لو, كإدنا ينبةي ذًٍكريه ُب كراىة الصالة كما ذىكىرىه 

 .(2)الشيخاف
اؼ كيندب أٍف يتخلَّفى عن اعبماعًة؛ ليفرِّغ نفسو, بل تيكره الصالة مع اغبقن كإٍف خ 

ُب ذلك كأنَّو لعدـ  (4), فتنظَت الشارح(3)فوت اعبماعة لو فرَّغى نفسو كما صرح بو صباعة
ال زنل ؼبؤمن يؤمن باهلل كاليـو اآلخر أف يصلي كىو حاقن حىت »رؤيتو ؼبا ذكر, كخرب: 

للضرر, كالذم  (6)ؿبموؿ على ما إذا اشتد بو اغباؿ,  إٍذ حٍبسيو حينئذ حراـ/ (5)«يتخفف
و حىٍيثي حدث لو اغبقن ُب الصالة دل رنز لو قطع الفرض, ًإالَّ ًإٍف اشتد اغباؿ يظهر أنَّ 

 كخشي ضرران.
, ككالـ (7)بو, كما جرل عليو اؼبتأخركف لَِئٍق(( كعمامة كقباءو ))َوفَ ْقُد لُْبسٍ  

يوذنو تعبَت  مثالن خالفا ؼبا (9)صريح فيو, كإٍف كىجىدى ساترى عورتو أك بدنو إالَّ رأسو (8)((اجملموع))
/ب[ خبالؼ ما إذا كجد الئقان َُٔباٍلعيٍرًم؛ ألىفَّ عليو مشقة ُب خركجو كذلك ] (10)أصلو

بو, بأٍف اعتاده حبيث دل زبتلَّ بو ميريٍكءىتيوي فيما يظهر, كيظهري أيضان العجز عن مركوبو ؼبن ال 
 يليق بو  اؼبشي, كالعجز عن لباس الئق.

                                                 

 ساقط من األصل, ككرر ُب )ح((. ((الوقت))قولو  (ُ)
 . (َِْ/ ْ) :اجملموع شرح اؼبهذب, ك (ُِٓ/ ِ) :العزيز شرح الوجيزينظر:  (ِ)
  .(ُٖٓ/ ِ) هناية احملتاج ينظر:( ّ)
 أ(.ُْٕ/ُينظر: شرح اإلرشاد للجوجرم ) (ْ)
كاغبديث  .باب ما على اإلماـ من تعميم الدعاء( ّْٗٓ) (ُٖٓ/ ّ) :السنن الكربل للبيهقي (ٓ)

 .(َْٗ/ ُ) :خالصة األحكاـضعيف. ينظر: 
 /ب من نسخة )ظ(.ُِٖهناية لوح  ((حراـ))قولو (.  ٔ)
  .(ُِٓ/ ُ) :أسٌت اؼبطالب: ينظر (ٕ)
 . (َِٔ/ ْ) :اجملموع شرح اؼبهذبينظر:  (ٖ)
 .((ال رأسو))ُب )ظ(, ك)ح(  ((إال رأسو))قولو  (ٗ)
 (.ُٕٔ)ص: اغباكم الصةَت للقزكيٍت  (َُ)
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َقٍة(  ُر رُف ْ سفر مباح, كإٍف قصر كلو سفرى نزىة؛ ؼبشقة زبلفو باستيحاشو,  (1)ؼبريد/ )َوَسي ْ
 .(2)كإٍف أمن على نفسو كمالو

أك  (4)كبصل, أك ثـو أك كراثُمْنِتٍن( ) (3)بكسر النوف كباؼبد كاؽبمز )َوَأْكُل ِنيٍء( 
ؼى الةالب.(5)فجل  , كمثلو مطبوخ بقي لو ريحه  يؤذم, كإف كاف ًخالى

الباقي بعد الطبخ ؿبتمل زنيٍمىلي على ريح يسَت جدان ال زنصل  : الريح(6)كقوؿ الرافعي
أك كراثان فال يقربن  (7)من أكل بصال أك ثوما»: منو أذل البتة, كذلك ؼبا صح من قولو 

اؼبساجد, فإف اؼبالئكة تتأذل فبا يتأذل منو بنو »كُب ركاية:  «مسجدنا كليقعد ُب بيتو
  (11)كبو صرَّحى النوكم ،«أك فجالن » (10)زاد الطرباين (9) نًيئىوي إالَّ قاؿ جابر: ما أراه يعٍت  (8)«آدـ

إال  (13), كاشًتط أف يكوف فبن يتجشأي منو, كىو ظاىر؛ إذ ال ريح لو كريهة(12)كالقاضي
 حينئذ.

                                                 

 من )ـ(./ب ُِٗهناية لوح  ((ؼبريد))قولو (.  ُ)
  .(ُّٗبشرح قرة العُت )ص:اؼبعُت فتح ك  ,(ِّْ/ ُ) :التدريب ُب الفقو الشافعيينظر: (.  ِ)
 .(ُٕٗ/ ُ) :ىو الذم دل يطبخ, أك طبخ أدىن طبخ كدل ينضج. لساف العربالٍتء:  (ّ)
  .(َّٓ/ ِ) : اؼبصباح اؼبنَت. ينظر: معركؼ خبيث الرائحة كريو العرؽ بقلالكراث:  (ْ)
 .(ُِٖ/ ٔ) :العُت .يكوف آلكلو جشاء خبيث حار نباتالفجل:  (ٓ)
 . (ُّٓ/ ِ) :العزيز شرح الوجيز: ينظر (ٔ)
 .((ثوما أك بصال))ُب )ح(  ((بصال أك ثوما))قولو  (ٕ)
باب هني من أكل ثوما أك  ,كتاب اؼبساجد كمواضع الصالة (ْٔٓ( )ّٓٗ/ ُ) :صحيح مسلم (ٖ)

 .بصال أك كراثا أك حنوىا
ٍت كالبصل كالكراث باب ما جاء ُب الثـو الكتاب األذاف,  (ْٖٓ) (ِٓٔ/ ِ) :صحيح البخارم (ٗ)

  .من أكل الثـو أك البصل من اعبوع أك غَته فال يقربن مسجدنا كقوؿ النيب 
الثمر اؼبستطاب ُب فقو (, كضعفو األلباين كغَته. ينظر: ُُٗ) (ٖٔ/ ُ) :اؼبعجم األكسط (َُ)

 . (ّٓٔ/ ِ) :السنة كالكتاب
 . (ُْٕ/ ِ) :اجملموع شرح اؼبهذبينظر:  (ُُ)
 .(ِّْ/ ُ) :قاضي حسُتالتعليقة لل ( ُِ)
 .((كركبتو))ُب )ـ(  ((كريهة))قولو  (ُّ)
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, كأرباب (4)أك بقية بدنو ريح كريهة, كالقصابُت (3)من بثيابو أك فمو (2)ذلك (1)]كمثل[ 
/أ[ اؼبنتنة, ُُٔاؼبستحكم كاعبراحات ] (6), كالص نىاف(5)اغبرؼ اػببيثة, كذم البخر

, بل التأذم بكثَت من ذلك أىشىد  منو  (9)كاألبرص (8)/(7)كاجملذـك كمن داكل جرحو بنحو الثـو
اجملذـك كاألبرص  (11) عن العلماء, ]أفَّ[ (10)بأكل حنو الفجل, كمن ٍبىَّ نقل القاضي عياض

 عبمعة, كمن اختالطهما بالناس.يػيمنعاف من اؼبسجد كمن صالة ا
كإدنا يكوف أكل ما مر كحنوه عذران إٍف عسر زكاؿ رزنو بةسل, أك معاعبة خبالؼ ما إذا  

 .(12)سىهيلى من غَت مشقة
بُت  أكل ذلك بعذر أك غَته, كال بُت أف يصلي مع  (13)-على األكجو-كال فرؽ  

 اعبماعة ُب مسجد أك غَته.

                                                 

 كاؼبثبت من )ظ(, ك)ح(. ((كمثلو))ُب األصل  ((كمثل))قولو  (ُ)
 ساقط من )ـ(. ((كمثل ذلك))قولو   (ِ)
 .((اذا قصد))ُب )ح( (( أك فمو))قولو  (ّ)
 . (ُِٓ/ ٔ) :ظماحملكم كاحمليط األعالقصابُت: صبع قصاب, كىو: اعبزار. ينظر:  (ْ)
 .(ِٕٖ/ ُ) :من الفم. صبهرة اللةةعفنة رائحة متةَتة البخر:  (ٓ)
 .(ُْٖالصناف: ىو رائحة اآلباط كاألرفاغ اؼبنتنة. مفاتيح العلـو )ص: الصناف:  ( ٔ)
مفاتيح العلـو اعبذاـ:  علة تعفن األعضاء كتشنجها كتقرحها كتبح الصوت كسبرط الشعر.اعبذاـ:  (ٕ)

 .(ُْٖ)ص: 
 /أ من نسخة )ح(.ُّٓهناية لوح  ((اجملذـك))قولو (.  ٖ)
 .(ُّٔالقاموس احمليط )ص:  .ؿبركة: بياض يظهر ُب ظاىر البدف لفساد مزاجالربص  (ٗ)
 . (ُْٔ/ ٕإكماؿ اؼبعلم بفوائد مسلم )  (َُ)

بو الفضل, اغبافظ , أن عياض بن عمرك اليحصيب األندلسيعياض بن موسى ب كالقاضي عياض ىو:
كفيات ينظر: ىػ .  ْْٓ, توُب سنة اؼبصطفى, صنف كتبا كثَتة منها : الشفا ُب شرؼ دث الفقيواحمل

 .( ُِِ/  َِ)  :سَت أعالـ النبالءك , ( ّْٖ/  ّاألعياف ) 
  كاؼبثبت من بقية النسخ. ((ألف))ُب األصل  ((أف))قولو   (ُُ)
 .((من غَت رائحة مشقة))ُب )ح(  ((من غَت مشقة ))قولو  (ُِ)
 ساقط من )ح(. ((على األكجو))قولو  (ُّ)
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اط اعبمعة, أك اعبماعة أىًٍبى ُب اعبمعة, كدل تسقط عنو  ذلك بقصد إسق (1): إف أكلنعم
 (2)كاعبماعة. كال يكره للمعذكر دخوؿ اؼبسجد, كلو مع الريح كما صرح بو ابن حباف

اغبضور عند الناس كلو ُب  (3)خبالؼ غَته, كإف كاف اؼبسجد خاليان, ككذلك يكره ]لو[
ُة ُجوٍع() اؼبسجد, (4)]غَت[ ( حبضرة مأكوؿ, أك مشركب يشتاقو, َعَطشٍ ( ًشدَّةي )وَ ) َوِشدَّ

إذا كضع »كقولو: ، (5)«ال صالة حبضرة طعاـ»: كقد اتسع الوقت؛ ؼبا صح من قولو 
 .(6)«عشاء أحدكم كأقيمت الصالة فابدؤكا بالعشاء كال يعجلن حىت يفرغ منو

كًإٍف دل الظاىر االكتفاء بالتوقاف  (8)((اإلسعاد))/ب[ كتبعو ُب ُُٔ: ](7)كقوؿ اإلسنوم
فشهوة  (10)االشتياؽ ال الشوؽ/ (9) يكن بو جوع كعطش, مردكد ببعد مفارقتهما لو ]إذ ىو[

 النفس بدكهنما ال تسمى توقانا, كإدنا تسمى إذا كانت هبما بل بشدهتما.
: ال يشًتط اغبضور, غريبه ـبالفه لألحاديث كلكالمهم. نعم, شنكن (11)كقوؿ صبع

 .(12)و كاغباضر كما قالو ابن دقيق العيدضبلو على ما قرب حضوره؛ إذ ى

                                                 

 .((كل))ُب )ـ(  ((أكل ))قولو ( ُ)
ذكر إسقاط اغبرج عن آكل ما كصفنا نيئا مع  فقاؿ: (ْْٗ/ ٓ)و: صحيحعنوف لو ابن حباف ُب ( ِ)

 .شهوده اعبماعة إذا كاف معذكرا من علة يداكل هبا
 زيادة من بقية النسخ . ((لو))قولو  (ّ)
 ساقط من األصل. قولو ))غَت(( (ْ)
باب ال صالة حبضرة طعاـ , كتاب اؼبساجد كمواضع الصالة (َٔٓ()ّّٗ/ ُ) :صحيح مسلم (ٓ)

 .كال كىو يدافعو األخبثاف
  .باب: إذا حضر الطعاـ كأقيمت الصالة, كتاب األذاف  (ّٕٔ) (ُّٓ/ ُ) :صحيح البخارم( ٔ)
 (ٖٓٔينظر: كاُب احملتاج إذل شرح اؼبنهاج )ص:  ( ٕ)
 (َُْٖاالسعاد )ص: (ٖ)
 . ساقط من األصل كاؼبثبت من بقية النسخ.  ((إذ ىو))قولو  (ٗ)
 من )ـ(./أ َِِهناية لوح  ((الشوؽ))قولو (.  َُ)
 .(ُٕ/ ُ) :فتح الوىابك  (,ْٕٓ/ ّ) :كفاية النبيو ُب شرح التنبيوينظر:   ( ُُ)
  .(ُٖٕ/ ُ) :إحكاـ األحكاـ شرح عمدة األحكاـينظر:  (ُِ) 
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, (1)ككأف اؼبصنف ترؾ التقييد دبا ذكرتو أخذان من ذلك, كفبا أفهمو كالـ اؼباكردم
؛ ألهنا هبا اػبشوع, كىو متجو إف بلةت  (2)كغَته من أف نفس شدة اعبوع, أك العطش عذره

 الشدة بو إذل ذلك كدل شنكنو دفعها ُب اغباؿ.
هبما كدبا بعدذنا ال يتوقف على زكالو بالكلية,  (3)أف السقوط ((لشدةبا))كأفهم تعبَته  

بل يكفي أف يصَت إذل حالو ال يكوف ذلك عذران ُب االبتداء كأف سنف, كحينئذ فتكسر 
للشبع كإف كاف ظاىران من حيث اؼبعٌت, إال أف  (4)شهوتو فقط ُب اعبوع, كتصويب النوكم

مهم على ما إذا كثق من نفسو بعدـ التطلع كال  (5)األصحاب على خالفو كقد ]زنمل[
/أ[: تكره الصالة ُب كل ُِٔأكل ما ذكر, ككالمو على خالفو, كيدؿ لو قوؽبم ] (6)بعد/

 .(7)حالة تناُب اػبشوع, كيأٌب على اؼبشركب كاللنب؛ لكونو فبا يؤتى عليو مرة كاحدة
على الذىاب إليها؛  (, أك نـو عند انتظاره للجماعة, أك عزمو)نُ َعاسٍ  شٌدةي َو( ) 

 .(8)للحرج كاؼبشقة, كىذا من زيادتو
 
 
 
 

                                                 

 . (َّْ/ ِ) :اغباكم الكبَت ينظر: (ُ)
  .(ُٕ/ ُ) :فتح الوىابينظر: ( ِ)
 أم: سقوط اعبماعة. (ّ)
 . (ّْٔ/ ُ) :ركضة الطالبُتينظر:  (ْ)
 كاؼبثبت من بقية النسخ. ((ضبل))ُب األصل  ((زنمل))قولو  (ٓ)
 /أ من نسخة )ظ(.ُِٗهناية لوح  ((بعد))قولو (.  ٔ)
  .(ْٕٓ/ ُ) :مةٍت احملتاجك  ,(ُِٓ/ ُ) :أسٌت اؼبطالبينظر:  (ٕ)
  .(ُّٕ/ ِ) :البياف, ك (ُِّ/ ْ) :العزيزك ,(ُُٔاللباب )ص: ينظر:  (ٖ)
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( ( شدَّةي )وَ   أكؿ كالمو,  (3)كأصلها (2)((الركضة))ك (1)((اجملموع))كقت الظهر كما ُب  )َحرٍّ
, (6)((اؼبنهاج)), ك(5)((احملرر))عدـ التقييد بو, كجرل عليو  (4)كىو اؼبعتمد كإف اقتضى كالمو بعد

 .(7)((التحقيق))ك
اإلبراد السابقة  (8)كال فرؽ ىنا بُت أف رند ظالن شنشي فيو أك ال, كبو فارؽ مسألة

 خالفان عبمع توذنوا اربادذنا.
 .(9)ليالن أك هناران خبالؼ اػبفيف منهما بَ ْرٍد(شدَّةي ) َو() 

؛ ألف (13)خالفان لألذرعي (12)ذلك احملل أك ال (11)ألًفيوه ُب (10)كال فرؽ بُت أف يكونا فبا
 ار على ما يقع بو التأذم كاؼبشقة, فحيث كجد كاف عذران كإال فال.اؼبد

  
 
 
 

                                                 

  .(َِْ/ ْ) :اجملموع شرح اؼبهذب (ُ)
 . (ّْٓ/ ُ) :ركضة الطالبُت (ِ)
 . (ُّٓ/ ِ) :العزيز شرح الوجيزينظر:  (ّ)
 ساقط من )ـ(. ((بعد))قولو  (ْ)
 (.ِٓاحملرر)ص: (ٓ)
 . (ّٖ)ص:  الطالبُتمنهاج  (ٔ)
 (.ِٗٓالتحقيق )ص/ (ٕ)
 ساقط من )ظ(. ((مسألة))قولو  (ٖ)
  .(ُٕ/ ُ) :فتح الوىاب: ينظر ( ٗ)

 .((يكوف أعمى))ُب )ـ(  ((يكونا فبا))قولو  (َُ)
 ساقط من )ـ(. ((ُب))قولو  (ُُ)
 ساقط من )ـ(. ((ال))قولو  (ُِ)
 (.ُِّينظر: التوسط كالفتح  بُت الركضة كالشرح )ص:  ( ُّ)
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ا لةةه رديئةه  )َوَحٍل(ًشدَّةي  )َو( ػػػ ليالن أك هناران كاؼبطر, كتقييده  (1)ػػػ بفتح اغباء, كإسكاهني
ال  أنَّو (5)((التحقيق))ك (4)((اجملموع)), لكن الذم ُب (3)كأصلها (2)((الركضة ))بالشديد ىو ما ُب

كثرة كقوع   (8)كقاال: إفَّ األحاديث دالةه عليو, كمثلو (7)كالزركشي (6)فرؽ, كاعتمده األذرعي
 /ب[ يشق اؼبشي على ذلك كمشقتو ُب الوحىًل.ُِٔالربد, كالثلج على األرض, حبيث ]

 (11)((اجملموع))خالفان ؼبا يوذنو كالـ  (10)كلو غَتى ]باردةو[ (ٗ)/)رِيٍح(شدَّةي ظلمة, أك  َو() 
مناديو ُب الليلة اؼبطَتة, أك الليلة  بعدى الصبح إذل الشمس؛ للمشقة ألمره  (12)( ك)لَْيلٍ ُب 

ركاه الشافعي  .«أال صلوا ُب رحالكم»الريح بأف يقوؿ:  (13)الباردة ذات
(14). 

 .(15)أما الريح, أك الظلمة اػبفيفة ليالن, أك الشديدة هناران فليست عذران 
ًة هناران كتأذيو بالوحل كانت عذران فيما يظهر, ككالمهم زنمل لو تأذل بالشَّدً  نعم  يدى

 على غَت ىذه الصورة, كيؤخذ من تقييده بالليل أهنا ليست عذران ُب ترؾ اعبمعة.
                                                 

  .(ّّْـبتار الصحاح )ص: ينظر:  (ُ)
 .    (ّْٓ/ ُ) :ركضة الطالبُت( ِ)
 .(ُّٓ/ ِ) :العزيز شرح الوجيز (ّ)
  .(َِْ ,َِّ/ْ) :اجملموع شرح اؼبهذب (ْ)
 (.ِٗٓالتحقيق )ص: (ٓ)
 (.ِِٗينظر: التوسط كالفتح بُت الركضة كالشرح)ص: (ٔ)
  (.ُّٕ)ص:ينظر: خادـ الرافعي كالركضة للزركشي  (ٕ)
 كرر ُب األصل.  ((كمثلو))قولو  (ٖ)
 من )ـ(./ب  َِِهناية لوح  ((ريح))قولو (.  ٗ)
 (.ِٗٓ/ُ, كاؼبثبت من )ظ(, كىو ما ُب فتح اعبواد)((زيادة))ُب األصل  ((باردة))قولو  (َُ)
 ساقط من )ـ(, ك)ح(. ((كلو غَت باردة خالفا ؼبا يوذنو كالـ اجملموع ))قولو  (ُُ)
 .((أك)))ك( ُب بقية النسخ قولو  (ُِ)
 .((كذات))ُب بقية النسخ  ((ذات))قولو  (ُّ)
باب الصالة  (ٕٗٔ( )ْْٖ/ ُ) ُب صحيحو: كركاه مسلم. (ّٓالشافعي )ص:  اإلماـ مسند (ُْ)

 .ُب الرحاؿ ُب اؼبطر
  ..(ّٖٔ/ ِالبياف ُب مذىب اإلماـ الشافعي )ينظر:  (ُٓ)
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, كالبحث عن (4)الزٍَّلزىلىةي , ك (3)كىي: ريح حارة ليالن, أك هناران  (2)السَّميوـي  (1)/كمن األعذار
, كما ُب صحيح السِّمىني اٍلميٍفرًطي اد مةصوب لو, أك لةَته, ك ضاؿ يرجوه, كالسعي ُب اسًتد

ػبرب فيو, ككونو مهتما أم: حبيث شننعو اؽبم من اػبشوع, كاالشتةاؿ  (6)كغَته (5)ابن حباف
كلو بنحو شتم ما  (7)بتجهيز ميت, كدفنو, كضبلو, ككجود من يؤذيو ُب طريقو, أك اؼبسجد,

خالفان لألذرعي, كحنو  اللٍَّيًليَّةً زكجتو إليو ُب الصلوات دل شنكن دفعو من غَت مشقة, كزفاؼ 
/أ[, كاإلكراه كتطويل اإلماـ على اؼبشركع, كتركو سنة مقصودة؛ ألنَّو إذا عيًذرى ُّٔالنسياف ]

  .(9), قالو الزركشي(8)هبما ُب اػبركج من اعبماعة ففي إسقاطها ابتداءن أكذل
 
 
 

                                                 

 ب من نسخة )ح(./ُّٓهناية لوح  ((األعذار))قولو (.  ُ)
  .(ُِّ/ ُ) أسٌت اؼبطالب (ّْٓ/ ُركضة الطالبُت ) ينظر: (ِ)
  .(ِْٗ/ ٖ) :احملكم كاحمليط األعظم,ك (َِٖكتاب األلفاظ البن السكيت )ص: ينظر:   (ّ)
  .(ِٗاؼبقدمة اغبضرمية )ص:  (َِٔ/ ْاجملموع شرح اؼبهذب ): ينظر (ْ)
إين ال  رجل من األنصار ككاف ضخما للنيب  قاؿ :قاؿ أنس بن مالك يشَت إذل حديث  (ٓ)

أستطيع الصالة معك فلو أتيت منزرل فصليت فيو فأقتدم بك فصنع الرجل لو طعاما كدعاه إذل بيتو 
 (ََِٕ) (ِْٔ/ ٓ) و:صحيح . ركاه ابن حباف ُبفبسط لو طرؼ حصَت ؽبم فصلى عليو ركعتُت

 . ء من حضور اعبماعاتذكر العذر الرابع كىو السمن اؼبفرط الذم شننع اؼبر 
باب: ىل يصلي اإلماـ  ,كتاب مواقيت الصالة( َٕٔ) (ُّٓ/ ُ) كركاه البخارم ُب صحيحو: (ٔ)

 دبن حضر؟ كىل سنطب يـو اعبمعة ُب اؼبطر؟
 ساقط من )ـ(, ك )ح(. ((أك اؼبسجد))قولو  (ٕ)
 كرر ُب األصل.  ((أكذل))قولو  (ٖ)
  (.ِّْ)ص: ينظر: خادـ الرافعي كالركضة للزركشي (ٗ)
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ها, أك فبَّن يكره االقتداء بو, كاالشتةاؿ باؼبسابقة, أك ككونو سريعى القراءة كاؼبأمـو بطيئ
, ككوف األعمى ال رند قائدان كإف أحسن (4()3)كالزركشي (2)كما أشار إليو األذرعي  (1)اؼبناضلة

اؼبشيى بالعصا, ككونو سنشى االفتتاف لفرط صبالو كىو أمرد, كقياسو أف سنشى ىو افتتانان فبن 
 كغَت ذلك فبا ذكرتو ُب بشرل الكرًن. ىو كذلك, كخوؼ مصادرة ظادل,

كسيأٌب آخر  (5)كاعلم أىفَّ اإلماـ تطلب فيو صفات بعضها كاجب, كبعضها مندكب,
الباب, فىًمٍن الواجبة: أٍف تكوفى صالتيوي صحيحةن عند اؼبأمـو مةنيةن عن القضاء كًإالَّ دل يصح 

ِإِن كجوبا ُب الوقت, كإال فبعده )( صالتو أم: يعيد )يَ ْقِضي( من ٍبىَّ )وَ , (6)االقتداء بو
َتَدى ( اقتدل بكلو منهما, كقد َكثَاِني ِإَماَمْينِ ُب صالتو, ) )ِبَمْن تَ َعيََّن لُِبْطَلٍن(( فيهما اق ْ

َـّ  (7)اْختَ َلَف َتَحرِّيِهَما() , كىتىطَّهىرى كلٌّ دبا ظنىو الطاىرى باالجتهاد كأ ُب إناءين أحًدذنا متنجسه
/ب[ دبظنوهًنا باالجتهاد ُّٔ] (8)اف اؼبقتدم توضأى دبتيقًن الطهارًة, أكُب صالة سواءن أك

َـّ كله  (10)كانت/  (9)فإف أيضنا, اآلنية ثالثةن كالنجس كاحد  فظن كلٌّ طهارةى إناءو كتطَّهىرى بو كأ
ُب صالة, فكله منهم يقضي ما اقتدل فيو ثانيان؛ الحنصار البطالف فيو, فإف كاف النجس ُب 

ة اثنُت صحت صالتو لنفسو كامتنع اقتداؤه بكلي من صحابيو؛ الستعمالو ىذه الصور 

                                                 

 .(َِٓ/ ٖاحملكم كاحمليط األعظم ). ينظر: نىاضىلىوي مينىاضىلىةن كًنضاالن كنًيضىاالن باراهي ُب الرٍَّميً  (ُ)
 (.َِٓينظر: التوسط كالفتح بُت الركضة كالشرح )ص: (ِ)
 ساقط من )ـ(, ك)ح(. ((كما أشار إليو األذرعي, كالزركشي))قولو  (ّ)
  (.ِّٔالركضة للزركشي )ص:ينظر: خادـ الرافعي ك  (ْ)
 .((كبعضها سنة مندكب))ُب )ـ(  ((كبعضها مندكب))قولو  (ٓ)
كال ترابا فال رنوز االقتداء بو للمتوضئ  كصالة من دل رند ماءن الصالة الةَت مةنية عن القضاء   (ٔ)

  .(ُّٕ/ ْ) العزيز . ينظر:هبا غبق الوقت ىال يقضي الف تلك الصالة ادنا يؤتكللمتيمم الذل 
  (ُِٓ/ ُٓكفاية النبيو ُب شرح التنبيو )ينظر:  (.  ٕ)
 .((أـ))ُب )ظ(  ((أك))قولو  (ٖ)
 .((بأف))ُب )ـ(  ((فإف))قولو (.  ٗ)
 من )ـ(./أ ُِِهناية لوح  ((كانت))قولو (.  َُ)
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كالنجس ثالثة, أك طبسة كالنجس أربعة,  (1)اؼبتنجس ُب ظنو كما لو كانوا أربعةن, كىي أربعةه/
 .(2)فإف كانوا أربعةن كالنجس اثناف صح اقتداؤه بواحد, كاحنصر البطالف ُب االثنُت الباقيُت

لة ُب اقتداء ثالث هبما أنو ال رنوز اقتداء أحدذنا باآلخر؛ الحنصار كأفهم فرضو اؼبسأ
 البطالف عند كلي ُب صالة صاحبو باالجتهاد.

ُهَمايأٌب إمامُت  )َأْو(  ينقض الوضوء كتناكراه؛ لتعينو للبطالف كما  َصْوتاً( )َسِمَع ِمن ْ
 مر, كلو ظبع بُت أكثر من اثنُت فكاألكاين فيما تقرر.

ليس كتعدد األكاين النجسة, إالَّ أف ربقق أٍف كل صوت من كاحد كدل يعلم تعدده  نعم
بأٍف عىًلمىوي ارتكب مبطالن ُب اعتقادذنا,  (3)(ِبَمِن اْعتَ َقَد بُْطَلَن َصلَتِوِ اقتدل ) َأْو(عينو. ) 

/ا[ حبنفي مس فرجو, أك ترؾ الطمأنينة دكدنا ُْٔأك اعتقاد اؼبأمـو فقط ,كشافعي اقتدل ]
افتصد اعتباران باعتقاد اؼبأمـو أفَّ اؼبس ينقض دكف الفصد, كعند اعتبار البطالف ال شنكن  إذا

االرتباط؛ ألف اإلماـ عنده ليس ُب صالة, كال يشكل على ذلك اغبكم باستعماؿ مائًًو 
مر فيهما, كال قوؽبم لو نول مسافراف شافعيٌّ  ؛ ؼبا((ٱلػػػ))سيجيوًدًه كعدـً مفارقًتًو ًعٍندى 

سفري الشافعي فقط, كجاز لو االقتداء  (5)أربعًة أيَّاـو دبوضعو انقطعى بوصوؽبما (4)حنفيٌّ إقامةى ك 
باغبنفي مع اعتقاده بطالف صالتو؛ ألفَّ كالمهم ىنا ُب ترؾ كاجبو ال رنوِّزيهي الشافعي  مطلقان 

و سجد لصاد, أك تنحنح خبالفو ٍبىَّ, فإنو رنوِّزي القصرى ُب اعبملة, كأيضان فاؼببطل ىنا كفيما ل
نظَتًًه ُب اعتقاد الشافعي, لو كقع من جاىل كاغبنفي مثلو جبامع اعتقاد   (6)عمدان عيًهدى اغتفاري 

 كل جواز ما أقدـ عليو, فاغتفر لو قياسا عليو خبالؼ الصالة مع حنو اؼبس, فًإفَّ اعباىلى 

                                                 

 /ب من نسخة )ظ(.ُِٗهناية لوح  ((اربعة))قولو (.  ُ)
ادىم فحيث تعُت عند اؼبأمـو بطالف صالة االماـ امتنع كلو كثرت االكاين كاجملتهدكف كاختلف اجته(ِ)

 . (ُّٓ/ ْ) العزيزينظر:  كحيث ال يتعُت جاز االقتداء ءاالقتدا
  .(ْٕٗ/ ُ) :مةٍت احملتاج إذل معرفة معاين ألفاظ اؼبنهاج, ك (ّٗمنهاج الطالبُت )ص:  ينظر:(. ّ)
 .((إمامة))ُب )ـ(  ((إقامة))قولو  (ْ)
 .((بوصوؽبا))ُب )ـ(  ((مابوصوؽب))قولو  (ٓ)
 .((اعتقاد))ُب )ظ(  ((اغتفار))قولو  (ٔ)
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القصد, دبا إذا نسيو اغبنفي  عند (2), كقػىيَّدى صبعه صحةى اقتدائًو بو(1)/كغَتىه فيو سواء
ما إذا أحـر عاؼبا بو, فإنَّو  (3)كالشافعي يعلمو, فيصح حينئذ اقتداؤه بو؛ عبزمو بالنية خبالؼ/

/ب[ متلبسه بعبادة فاسدة عنده فال ييتصوَّري منو اعبـز هبا, كىو ؿبتمله, كًإٍف كنتي ُْٔ]
 أجبت عنو ُب بشرل الكرًن.

مر, مادل يكن أمَتان أك سلطانان فتصح صالتو خلفو كال  كلو ترؾ إمامو البسملة فكما 
عن تصحيح األكثرين,  بعد أىٍف نقال (4)يفارقو خوؼ الفتنة, ىذا ما استحسنو الشيخاف

 , كاؼبعتمد األكؿ كما بينتو ٍبىَّ.(5)كقطع صبع عدـ الصحة, كاعتمده صبع متأخركف
تيمم لفقد ماء دبحل يةلب فيو  (كمنَقَضاِئَها ُوُجوبَ دبن اعتقد ُب صالتو ) َأْو() 

أك لكونو فقد الطهورين كمتحَتة, كلو   (6)كجوده, كؿبدث صٌلى على حسب حاىلو؛ إلٍكرىاهو 
؛ لعدـ االعتداد بصالتو فكانت كالفاسدة من (8)مثلو, كإف خالف فيو صبع (7)كاف اؼبأمـو

 .(9)ىذه اغبيثية كإٍف صحت غبرمة الوقت

                                                 

 /أ من نسخة )ح(.ُّٔهناية لوح  ((سواء))قولو (.  ُ)
 ساقط من )ـ(, ك )ح(. ((بو))قولو  (ِ)
 من )ـ(./ب ُِِهناية لوح  ((خبالؼ))قولو (.  ّ)
 . (ِٖٗ/ ْ) :اجملموع شرح اؼبهذبك  ,(ُٓٓ/ ِ) :العزيز شرح الوجيزينظر:  (ْ)
  .(ُِٔ/ ُ) أسٌت اؼبطالبينظر:  ( ٓ)
 .((ال إكراه))ُب )ـ(  ((إلكراه))قولو  (ٔ)
 .((اإلماـ))ُب )ح(  ((اؼبأمـو))قولو  (ٕ)
 من صلى خلف عمرك بن العاص باإلعادةدل يأمر  النيب خالف ُب ذلك صباعة سبسكا بأف ( ٖ)

ضي عدـ كجوب القضاء؛ ألنو على الًتاخي, أجيب بأف عدـ األمر ال يقتك . حيث صلى بالتيمم للربد
مةٍت احملتاج . ينظر: كتأخَت البياف لوقت اغباجة جائز, كعبواز أهنم كانوا عاؼبُت أك أهنم كانوا قد قضوا

 .(َْٖ/ ُ) :إذل معرفة معاين ألفاظ اؼبنهاج
   .(ِْٕ/ ُ) :مةٍت احملتاج إذل معرفة معاين ألفاظ اؼبنهاجك ,(ُِّ/ ُ) :أسٌت اؼبطالب ينظر: (ٗ)
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ستحاضة غَت متحَتة كمستجمر كمتيمم كعار كمضطجع أىمَّا مىٍن ال قضاءى عليو كم
بشركطها, فيصح االقتداء بو كموـو كلو بنحو طرفو على األكجو إٍف أمكنو  (1)كماسح ]خف[

 .(2)إعالـ اؼبقتدم بتكبَت االنتقاؿ, أك بقرينة أخرل
, فال يصح كأف كجد رجلُت يصلياف كتردد ُب أيهما اإلماـ  (3))َجوَّزَُه َمْأُموماً(دبن  (َأوْ ) 

, (4)/أ[ بواحد منهما كإٍف ظنَّوي اإلماـ, كلو باجتهاد فيما يظهر خالفان للزركشيُٓٔاقتداؤه ]
إذ ال فبيز ىنا عند االستواء ُب اؼبوقف كاألفعاؿ اؼبوجب للًتدد إال النية, كاالطالع عليها 

داء دبن ربققو متعذر, فال عالمة خبالفو ُب حنو القبلة, كمن كالمو يعلم أنو ال يصح االقت
مأموما باألكذل؛ إذ ال رنتمع كصفا االستقالؿ كالتبعية, كما صح من اقتداًء الناس بأيب بكر 

  خلف النيب
 .(6)ؿبموؿ على أف أبا بكر كاف يسمعهم التكبَت كما صح أيضان  (5)

كلو اعتقد كل أنو إماـ صحت صالهتما, أك مأمـو فال, فإف شك كاحد كظن آخر  
 .(7)حت للظافِّ فقطأنو اإلماـ ص

  
 
 

                                                 

 ساقط من األصل, كاؼبثبت من بقية النسخ. ((خف))قولو  (ُ)
  .(ُِٖ/ ُ) :أسٌت اؼبطالبينظر:  (ِ)
  .(َْٖ/ُ) :مةٍت احملتاجك ,(ّْٗ/ ُ) :ركضة الطالبُتينظر:  (ّ)
  .(َْٖ/ ُ)  :مةٍت احملتاج ,(ُِٔ/ ُ) :أسٌت اؼبطالب ينظر: النقل عن الزركشي ُب: (ْ)
باب: الرجل يأًب باإلماـ كيأًب , كتاب األذاف( ُّٕ) (ُْْ/ ُ)و: صحيحارم ُب ركاه البخ (ٓ)

  .الناس باؼبأمـو
باب استخالؼ اإلماـ إذا عرض , كتاب الصالة,  (ُْٖ( )ُِّ/ ُ)و: صحيحركاه مسلم ُب  (ٔ)

لو عذر من مرض كسفر, كغَتذنا من يصلي بالناس, كأف من صلى خلف إماـ جالس لعجزه عن القياـ 
 .مو القياـ إذا قدر عليو, كنسخ القعود خلف القاعد ُب حق من قدر على القياـلز 
  .(ّْٗ/ ُ) ركضة الطالبُت (ُّٕ/ ْ) العزيزينظر:  (ٕ)
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كىو لةة: من ال يكتب نسب إذل أمو كناية عن اغبالة اليت  (1)(بِأُمِّيٍّ اقتدل ) َأْو()
( منها بأف يعجز ِبَحْرفٍ  َوَلوْ , ٍب نقل إذل من سنل بالفاربة أك بعضها, ) (3)عليها (2)كلدتو

خاكة لسانو كلو ُب منها؛ لر  (4)عنو بالكلية, أك عن إخراجو من ـبرجو أك عن أصل تشديد
يعلم حبالو؛ ألفَّ اإلماـ بصدد ربمل القراءة, كىذا ال يصلح للتحمل,  (5)السرِّية, كإف دل/

  ./ب[ُٓٔككذا من يصل بسبع آيات من غَت الفاربة ال يقتدم دبن يصلي بالذًٍكًر, ]
رغ حىت ف (7), فإف دل يعلم حبدكث اػبرس(6)كلو عجز إمامو ُب األثناء فارقو ]كجوبان[

 . (8)أعاد؛ ألىفَّ حدكث اػبرس نادره خبالؼ اغبدث, قالو البةوم
ُب اؼبعجوز  َيْسَتوِيَا( (9))ل َْم كاف اإلماـ كاؼبأمـو   )ِإْن(كؿبل عدـ صحة االقتداء باألمي 

( باؼبثناة )َكَأَرتَّ عنو, بأٍف أحسنو اؼبأمـو فقط, أك أحسن كله منهما غَتى ما أحسنو األخر, 
, خبالفو بال إبداؿ كتشديد (10)باءن بداؿ ُب غَت موضع اإلدغاـ اعبائز لةةكىو: من يدغم 

, (11)( كىو: من يبدؿ حرفان بآخر كالسُت ثاء, كالراء غينا)بِأَْلَثغَ اقتدل  ((مالك))الـ أك كاؼ 
الفاربة, كاآلخر كسطها أك آخرىا, ككإف كاف أحدذنا ألثغ  (12)ككإف أحسن أحدذنا أكؿ

السُت, أك كانا أرتػٍَُّتً كاختلفت رتػَّتيهما؛ ألىفَّ كال منهما ال يصلح للتحمل الراء, كاآلخر ألثغ 
                                                 

  .(َْٔ/ ِالبياف ُب مذىب اإلماـ الشافعي ) (ِْٔ/ ِحبر اؼبذىب للركياين )ينظر:  (ُ)
 .((كلد))ُب )ظ(  ((كلدتو))قولو  (ِ)
 . (ٔٓ/ ُ) : غريب اغبديثالفائق ُبينظر:  (ّ)
 .((الشديد))ُب )ظ(  ((تشديد))قولو  (ْ)
 من )ـ(./أ ِِِ/أ من )ظ( كلوحَُّهناية لوح  ((كإف دل))قولو (.  ٓ)
 ساقط من األصل كاؼبثبت من بقية النسخ. ((كجوبا))قولو  (ٔ)
, كمن مقتضياهتا الذم ُب لسانو عجلة كاالنثى رتاء كاعبمع رت كُب لسانو رتة أم عجلة :األرت (ٕ)

 .(ْْاؼببهج البن جٍت )ص:   .اإلدغاـ ُب غَت ؿبلو
  .(ِٕٔ/ ِ) :التهذيب ُب فقو اإلماـ الشافعيينظر:  (ٖ)
 ساقط من )ـ(. ((دل))قولو  (ٗ)
  .(ٕٗربرير ألفاظ التنبيو )ص: ينظر:  (َُ)
  .(َُْ/ ْ) اؼبنسوب للخليل بن أضبد: العُتينظر:  (ُُ)
 .((أك))ظ( ُب ) ((أكؿ))قولو  (ُِ)
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بأف يأٌب باغبرؼ غَت صاؼ, كأف يأٌب بالسُت لكنو  (1)عن اآلخر, كال تضر لثةة ]يسَتة[
كإف أبدؽبا أحدذنا  - (2)ييًشم ها تاءن, أما إذا عجزا معان عن شيءو كاحدو كالسُت, أك الراء

فيصح اقتداء أحدذنا باآلخر, كلو ُب اعبمعة   -خر غينان, أك عن أكؿ الفاربة مثالن كاآل (3)المان 
/أ[ إمامة أحدىم, بل تلزمهم ُٔٔ, فتصح ](4)ُب اؼبعجوز عنو أيمِّيااكأٍف اتفق أربعوف 

اعبمعة حينئذ, كذلك الستوائهما نقصان كاؼبرأتُت, كلعدـ القضاء عليهما فارقا منع اقتداء 
 لطهورين دبثلو.فاقد ا (5)حنو

صحة اقتداء من زنسن حنو التكبَت, أك التشهد أك السالـ بالعربية  (7)/(6)كحبث األذرعي
 دبن ال زنسنها هبا, ككجهو أفَّ ىذه ال مدخل لتحم ل اإلماـ فيها, فلم ينظر لعجزه عنها.

لو كتكره القدكة دبن يكرر حرفا من حركؼ الفاربة, كالحن ال يةَت اؼبعٌت, فإف غَته ك 
(8)بإبداؿ أك قراءة بشاذ فيها زيادة أك نقص أك تةيَت معٌت, فإف كاف ُب الفاربة أك بدؽبا ك

 

, أك ُب غَتذنا صحت صالتو, كالقدكة بو إف عجز أك فىكىأيمِّيي عجز عن النطق بو إال كذلك 
 جهل أك نسي.

 
 
 

                                                 

 كاؼبثبت من بقية النسخ. ((يسَت))ُب األصل  ((يسَتة))قولو  (ُ)
 .((الواك))ُب )ـ(  ((الراء))قولو  (ِ)
 .((كاكا))ُب )ـ(  ((الما))قولو  (ّ)
 ساقط من )ظ(. ((اؼبعجوز عنو -إذل-فيصح  ))من قولو  (ْ)
 .((اقتدائو بنحو))ُب )ـ(  ((اقتداء حنو))قولو  (ٓ)
 (.ِِٔلتوسط كالفتح بُت الركضة كالشرح)ص:ينظر: ا (ٔ)
 /ب من نسخة )ح(.ُّٔهناية لوح  ((األذرعي))قولو (.  ٕ)
 .((أك))ُب )ـ(  ((ك))قولو  (ٖ)
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اعًتاض خالفا ؼبا فال  -( أم: ذكر؛ إذ ىو اؼبراد حيث قوبل باؼبرأة)رَُجلٌ اقتدل  َأْو() 
 اؼبراد عند اإلطالؽ. (2)بامرأة, أك خنثى مشكل؛ إذ ىو/ -(1)((اإلسعاد))ُب 

لن يفلح »: ؛ ؼبا صح من قولو (4)ُخْنَثى( (3))ُخْنَثى بِاْمَرَأٍة]َو[كذلك إذا اقتدل (وَ ) 
  .(6)«امرأة (5)قـو كٌلوا أمرىم

اؼبرأة زنتمل كونو رجالن, كاؼبقتدم بو كقد يكوف ُب إمامتها افتتاف هبا, كاػبنثى اؼبقتدم ب
/ب[ أنثى, كُب اقتداء اػبنثى باػبنثى زنتمل أف اإلماـ امرأة ُٔٔالرجل زنتمل كونو ]

 (7)كاؼبأمـو رجل, أما اقتداء اؼبرأة باؼبرأة كباػبنثى كبالرجل, كاقتداء اػبنثى كالرجل بالرجل
 فيصح؛ إذ ال ؿبذكر.

 
 
 
 
 

                                                 

 (َُْٗاالسعاد )ص: (ُ)
 من )ـ(./ب ِِِهناية لوح  ((إذ ىو))قولو (. ِ)
 (.ََُد )ص/ساقط من األصل كاؼبثبت من بقية النسخ, كىو ما ُب اإلرشا ((ك))قولو  (ّ)
كفاية ك ,(ُُمنت أيب شجاع اؼبسمى الةاية كالتقريب )ص: , ك (ِٕٔ/ ِ) :التهذيبينظر: (. ْ)

  .(ّْٖ/ ُ) :مةٍت احملتاجك ,(ُُّاألخيار ُب حل غاية االختصار )ص: 
 .((مصرىم))( ُب )ح ((أمرىم))قولو  (ٓ)
صلى اهلل عليو كسلم إذل  باب كتاب النيب  ,كتاب اؼبةازم( ِْْٓ) (ٖ/ ٔ) :( صحيح البخارمٔ)

 .كسرل كقيصر
 ساقط من )ـ(. ((بالرجل))قولو ( ٕ)
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, كأف الواك (2)أربعان باؼبنطوؽ, كطبسا باؼبفهـو (1)فيد تسع صوركدبا تقرر يعلم أف عبارتو ت
 ُب نسخة, كإذا كجب القضاء ُب الصوًَّر اؼبتقدمة دل يسقط. (3)دبعٌت أك الواقعة

 

                                                 

الصور اؼبنطوقة ىي: بطالف اقتداء الرجل باؼبرأة, كاقتداء اؼبشكل باؼبرأة, كاقتداء الرجل باؼبشكل, ( ُ)
بالرجل,  كاقتداء اؼبشكل باؼبشك, كالصور اؼبفهومة  ىي: اقتداء الرجل بالرجل, كاػبنثى بالرجل, كاؼبرأة

  (.ُٕٗ/ُكاؼبرأة باػبنثى, كاؼبرأة باؼبرأة. ينظر: إخالص الناكم )
 الداللة تنقسم إذل قسمُت: ( ِ)

أف يدؿ عليو اللفظ فيما نطق بو ال , أم: مادؿ عليو اللفظ ُب ؿبل النطقالقسم األكؿ: اؼبنطوؽ: كىو 
 ؼ(.: ربرًن التأفيف من قولو: )فال تقل ؽبما أمثل ,ُب غَت ما نطق بو

,  كىو  أم دل يدؿ عليو دبنطوقو, كىو  ,ما دؿ عليو اللفظ ال ُب ؿبل النطقالقسم الثاين: اؼبفهـو
 :قسماف

  نوعاف:أف يكوف حكم اؼبفهـو موافقا غبكم اؼبنطوؽ, كىو  ,فمفهـو اؼبوافقةالقسم األكؿ: 
رًن ضرب الوالدين أف يكوف اؼبفهـو أكذل باغبكم من اؼبنطوؽ كتح , كىوفحول اػبطابالنوع األكؿ: 

} فال تقل ؽبما أؼ{ فهو أكذل من ربرًن التأفيف اؼبنطوؽ بو؛ ألف  :الداؿ عليو نظرا للمعٌت قولو تعاذل
  .الضرب أشد منو ُب اإلذاية كالعقوؽ

أف يكوف اؼبفهـو مساكيا غبكم اؼبنطوؽ كتحرًن إحراؽ ماؿ اليتيم الداؿ  , كىوغبن اػبطابالنوع الثاين: 
} إف الذين يأكلوف أمواؿ اليتامى ظلما{ فإف اإلحراؽ مساك لألكل ُب  :معٌت قولو تعاذلعليو نظرا لل

 .إتالفو على اليتيم
 :أف يكوف حكم اؼبفهـو ـبالفا غبكم اؼبنطوؽ, كىو عشرة أنواع , كىومفهـو اؼبخالفةالقسم الثاين: 

 :كمفهـو الشرط .السائل غباجتوحنو أعط  :كمفهـو العلة .حنو ُب الةنم السائمة الزكاة :مفهـو الصفة 
أسبوا )حنو  :كمفهـو الةاية .حنو قاـ القـو إال زيدا :كمفهـو االستثناء .حنو من تطهر صحت صالتو

 .حنو سافرت يـو اعبمعة :كمفهـو الزماف .(إدنا إؽبكم اهلل)حنو  :كمفهـو اغبصر .(الصياـ إذل الليل
 :كمفهـو اللقب (فاجلدكىم شبانُت جلدة)حنو  :عددكمفهـو ال .حنو جلست أماـ زيد :كمفهـو اؼبكاف

الربىاف ُب أصوؿ الفقو . ينظر: حنو ُب الةنم الزكاة ,كىو تعليق اغبكم على ؾبرد أظباء الذكات
 .(ُّّ/ ٓالبحر احمليط ُب أصوؿ الفقو ), ك (ُٓٔ/ُ)
 .((الرابعة))ُب )ح(  ((الواقعة))قولو ( ّ)
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كأف بىاىفى إمامو الذم ظنو غَتى متطهرو من مسي متطهران بعده, أك   َوِإْن بَاَن َأْن َل َخَلَل()
قارئ قارئا, أك باف رجال كاؼبأمـو امرأة, أك باف اػبنثياف رجلُت, أك  مأمـو إماما أك غَت (1)غَت

, كمنو يؤخذ (2)امرأتُت ُب أثناء الصالة أك بعدىا؛ لعدـ صحة القدكة ُب الظاىر للًتدد عندىا
أنو لو اقتدل خبنثى كعنده أنو رجل ٍبيَّ باف بعد الصالة خنثى؛ ٍبيَّ اتضح بالذكورة ال إعادة, 

 (4)إذ ال تردد حُت القدكة, كيكره اقتداء خنثى بانت أنوثتو (3)فا للماكردمكىو متجو خال
 بةَت عالمة قطًعيَّةو كما ىو ظاىر بامرأة, كرجل خبنثى بانت ذكورتو.

كأف ظنو رجال فباف امرأة,   )فَ َباَن ِخَلَفُو(لإلمامة  ظَنَُّو َأْىًل( (5)]ِبَمْن[اقتدل ) )َأْو( 
مأمـو فباف مأموما, أك عاقال أك قارئا فباف ؾبنونا أك أميا؛ ألف /أ[ ُٕٔأك خنثى أك غَت ]

 )َوَلْو(حاؿ ىؤالء ال سنفى غالبا, فاؼبقتدم مقصر بًتؾ البحث, أك ظنو مسلما فباف كافرا, 
, كىو: من سنفي الكفر لنقصو (8)تبعا للرافعي (7)((اغباكم))خالفا ؼبا ُب زِْنِديقاً(، ) (6)مرتدا أك

)َذا إف اقتدل دبن ظنو متطهرا فباف  لَ(ف الكافر االطالع على حالو, )بو, كألف من شأ
  ( أصةر أك أكرب كحيض.َحَدثٍ 
 
 

                                                 

 ساقط من )ح(. ((غَت))قولو  (ُ)
 (.ُٕٗ/ُينظر: إخالص الناكم ) (ِ)

 . (ِّٕ/ ِ) :اغباكم الكبَتينظر:  (ّ)
 .((ذكورتو))ُب )ـ(  ((أنوثتو))قولو  (ْ)

 (.ََُ)ص/ كاؼبثبت من بقية النسخ, كىو ما ُب اإلرشاد ((من))ُب األصل  ((دبن))قولو  (ٓ)

 ساقط من )ـ(. ((مرتدا, أك))قولو  (ٔ)

   (.ُٖٕ:ينظر: اغباكم الصةَت للقزكيٍت)ص (ٕ)

  .(ُْٔ/ ِ)  :العزيز شرح الوجيزينظر:   (ٖ)
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كنسبة  (5)((اجملموع)), كقواه ُب (4)كأصلو (3)((اؼبنهاج))كما ُب   (2)]خفي[ (1))َخَبٍث(ذا  َأْو()
 ذلك كىم. (8)خالؼ/ (7)إليو (6)((اإلسعاد))

أنو األقيس, كيشهد لو  (11)كالزركشي (10)اؼبنقوؿ, كاألذرعي:  إنو (9)كقاؿ ابن الرفعة
كإف كاف اإلماـ عاؼبان بو النتفاء  َوَلْو بِ ُجُمَعٍة(النص, فال قضاء حينئذ لصحة اإلمامة )

؛ ؼبا صح أنو/ أحـر بالناس ٍب ذكر أنو جنب, فأشار إليهم كما أنتم,   (12)تقصَت اؼبأمـو
 . (13)عادةفخرج كاغتسل كرجع كدل يأمرىم باإل

 
 

                                                 

ظر: ين ((ال ساىيا بزائدة إال إف علم كنسيك ))قدـ قولو:  ((أك خبث))ُب منت اإلرشاد بعد قولو  (ُ)
 .(ُٕٗ/ُإخالص الناكم ) (َُُاإلرشاد )ص/

 ساقط من األصل كاؼبثبت من بقية النسخ. ((خفي))قولو  (ِ)
  .(َْ)ص:  لبُتمنهاج الطاينظر:  (ّ)

 (.ْٓينظر: احملرر )ص: (ْ)
 . (ِٔٓ/ ْ) :اجملموع شرح اؼبهذبينظر:  (ٓ)
 (.َُٕٗاالسعاد )ص:( ٔ)
 ساقط من )ح(. ((إليو))قولو  (ٕ)

 /ب من نسخة )ظ(.َُّهناية لوح  ((خالؼ))قولو (.  ٖ)
 . (ُٓ/ ْ) :كفاية النبيو ُب شرح التنبيوينظر:   (ٗ)
 (.ِّٕبُت الركضة كالشرح)ص:ينظر: التوسط كالفتح  (َُ)

 (.ََْينظر: خادـ الرافعي كالركضة للزركشي )ص: (ُُ)
 من )ـ(./أ ِِّهناية لوح (( أنو))قولو (.  ُِ)
دخل  أف رسوؿ اهلل "عن أنس:  (ّْٕٗ) (ُِٗ/ ْ) :اؼبعجم األكسطأخرجو الطرباين ُب  (ُّ)

قد اغتسل  ياما حىت أتانا نيب اهلل ُب صالتو ككربنا معو فأشار إذل القـو أف كما أنتم, فلم نزؿ ق
 . (ُْٗ/ ُ) :صحيح أيب داكد". كصححو األلباين ُب كرأسو يقطر ماء
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, كال منافاة؛ ألهنما قضيتاف كما ُب (1)كُب الصحيحُت أنو ذكر ذلك قبل أف زنـر
 .(3)كخرب أنو أعاد كأعادكا ضعيف مرسل (2)((اجملموع))

كالصالة خلف احملدث صباعة فتحصل للمأمـو فضلها كغَتىا من أحكامها, أما إذا   
إف باف كجب القضاء كصحح ُب /ب[ اػببث ظاىرا فال يصح االقتداء بو, فُٕٔكاف ]

 أنو ال فرؽ. (5), كاعتمده اإلسنوم(4)((التحقيق))
كاػبفي ما يكوف بباطن الثوب, كالظاىر ما بظاىره حاؿ بينو كبُت اإلماـ حائل أـ ال,  

 : بأف يكوف حبيث لو تأملو اؼبأمـو رآه, كاػبفي خبالفو.(6)((األنوار))كضبطو ُب 
شنكنو رؤيتو لو قاـ قضى كإف صلى اإلماـ جالسا لعذر, كقضيتو أنو لو كاف بعمامتو ك 

خبالفو, كقوؽبم: ال فرؽ بُت أف يكوف بينهما حائل أك ال, يقوم كالـ  (7)لكن صرح الركياين
 .((األنوار))

 كاألكجو أنو ال قضاء على األعمى مطلقان كإف كاف ظاىران؛ لعذره. 
 
 

                                                 

باب إذا ذكر ُب اؼبسجد أنو جنب, كتاب الةسل,  (ِٕٓ) (ّٔ/ ُ) و:صحيحركاه البخارم ُب  (ُ)
 ,لصالة( كتاب اؼبساجد كمواضع آَٔ()ِِْ/ ُ) و:صحيح. كمسلم ُب سنرج كما ىو, كال يتيمم

أقيمت الصالة كعدلت الصفوؼ "عن أيب ىريرة, قاؿ: . كلفظ البخارم باب مىت يقـو الناس للصالة 
ٍب رجع « مكانكم», فلما قاـ ُب مصاله, ذكر أنو جنب, فقاؿ لنا: قياما, فخرج إلينا رسوؿ اهلل 

 ".فاغتسل, ٍب خرج إلينا كرأسو يقطر, فكرب فصلينا معو
 . (ُِٔ/ ْ) :اجملموع شرح اؼبهذب (ِ)
باب صالة اإلماـ كىو جنب أك ( كتاب الصالة, َُّٕ) (ُٕٖ/ ِ) و:سننركاه الدارقطٍت ُب  (ّ)

  .مرسل كضعيف باتفاؽ أىل اغبديثأنو  :(ُِٔ/ ْ) :اجملموع شرح اؼبهذب. كذكر النوكم ُب ؿبدث
 (.َِٕالتحقيق )ص: (ْ)
 (.ٖٖٗينظر: كاُب احملتاج إذل شرح اؼبنهاج )ص: (ٓ)
 (.ُُّٕ): األنوار ألعماؿ األبرار( ٔ)
  .(ُٕٗ/ ِ) :حبر اؼبذىب للركياينينظر: ( ٕ)
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اإلماـ فيها على  (2))َحْيُث زَاَد(: (1)لوكؿبل الصحة ُب اعبمعة كما أفاده من زيادتو بقو  
أف الصالة خلف احملدث صباعة يًتتب عليها  (4)/, كقد مىرَّ (3)األربعُت لتماـ العدد بدكنو

سائر أحكامها خبالؼ ما  إذا دل يتم إال بو لفوات شرطها؛ لبطالف صالة اإلماـ, فلم يتم 
ت مفارقتو بالنية, كال يةٍت عنها ترؾ أثناء الصالة كجب (5)العدد, كلو باف اغبدث أك اػببث

 ,  (6)((اجملموع))اؼبتابعة كما ُب 
/أ[ عن القياـ, كالسًتة, فباف قادران ُٖٔيقضي أيضان إف اقتدل دبن ظنو عاجزان ] َوَل()

ُب ركعة  (10), أك(9)خالفان للمصنف (8)األكؿ (7)عليو, أك على ثوب على اؼبنقوؿ اؼبعتمد ُب
زيادهتا كأتى بأركاهنا كلِّها   (11)قاـ إليها معو ]جاىال[ )ِبَزاِئَدٍة(ُب أثنائو  اً(َساِىيأصلية, فباف )

لو؛ إذ ال تقصَت منو ػبفاء اغباؿ عليو, كمنو يؤخذ أنو ال  (12)كما يعلم فبا يأٌب ]غبسباهنا[
قياسان على ما مىرَّ من  (13), كغَته((اغباكم))فرؽ بُت العامد, كالساىي كما دلت عليو عبارة 

                                                 

 ساقط من بقية النسخ. ((بقولو))قولو ( ُ)
 (.َُُ(, كاإلرشاد )ص:ُٖٕينظر: اغباكم الصةَت )ص:( ِ)
يعٍت أف اإلماـ ُب اعبمعة كاإلماـ ُب غَتىا على األصح بشرط أف يكوف زائدا على األربعُت.  (.ّ)
 (.َُٖ/ُظر: إخالص الناكم )ين
 /أ من نسخة )ح(.ُّٕهناية لوح  ((مر))قولو (.  ْ)
 .((اعبنب))( ُب )ـ ((اػببث))قولو ( ٓ)
 . (ِٔٓ/ ْ) :اجملموع شرح اؼبهذبينظر: ( ٔ)
 ساقط من )ظ(. ((ُب))قولو ( ٕ)
 .((األكذل))ُب )ح(  ((األكؿ))قولو ( ٖ)
 (.َُٖ/ُينظر: إخالص الناكم ) (ٗ)
 ساقط من )ظ(. ((أك))لو قو ( َُ)
 (.ِّٔ/ُ)اعبواد  فتح ثبت من بقية النسخ , كىو ما ُب كاؼب ((خالفا))ُب األصل  ((جاىال))قولو ( ُُ)
اعبواد  فتحثبت من بقية النسخ, كىو ما ُب قولو ))غبسباهنا(( ساقط من األصل , كاؼب ( ُِ)
(ُ/ِّٔ.) 
 (.ُٖٕاغباكم الصةَت للقزكيٍت)ص: (ُّ)
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من زيادتو بالساىي فيو  (2)؛ فتقييد اؼبصنف(1)أنو ال فرؽ بُت كونو عاؼبان حبدث نفسو, أك ال
ُب ركعة زائدة الفاربة  (3)نظر, كسيأٌب أنو لو دل يدرؾ اؼبقتدم بذم حدث, أك خبث, أك

 بكماؽبا دل ربسب لو الركعة.
ِإلَّ ِإْن َعِلَم ه ), أعٍت االقتداء بذم حدث, كما بعد(4)كال قضاء ُب اؼبسائل الثالث 

فاقتدل بو كدل زنتمل كقوع طهارة منو؛ لعدـ صحة قدكتو  َوَنِسَي(حاؿ اإلماـ ) (5)(ال َمَأُمومُ 
استصحابان غبكم العلم, كال نظر  (6)حينئذ, فيقضي ُب كل منها خالفان ؼبا يوذنو كالـ أصلو

ُت اعبمعة, كغَتىا, كال بُت لنسيانو؛ ألف فيو نوع تقصَت منو, كأفهم كالمو أنو ال فرؽ ىنا ب
/ب[ عليهم, كىو متجو خالفان ؼبا ُب نسخة معتمدة ُٖٔأف يكوف من األربعُت, أك زائدان ]

حيث ارتضى ما أفهمتو ىذه  (8), كللشارح(7)إذل ىنا ((كلو جبمعة حيث زاد))من تأخَت قولو: 
أخرل؛ ألف  النسخة, فعلم صحة اعبمعة مطلقا خلف القائم بزائدة سهوا فليضف إليها

 الساىي ُب صالة خبالؼ ذم اغبدث كاػببث. 
 كإذا توفرت الصفات اؼبعتربة ُب اإلماـ اشًتط للقدكة بعد ذلك شركط:

َأْو , )(9): أف ال يتقدـ اؼبأمـو عليو ُب اؼبوقف فإف ساكاه فيو دل يضر كإف كيرًهى اِلول
مَ  , كاعتمده (10)جـز بو صبع كما-( عليو ُب جزء من صالتو اليت ُب غَت شدة اػبوؼ تَ َقدَّ

                                                 

 .((أكذل))ُب )ح(  ((ال أك))قولو ( ُ)
 (.ُٕٗ/ُاخالص الناكم )( ِ)
 ساقط من )ظ(. ((أك))قولو ( ّ)
 ./ب منهاِِّكىي هناية لوح  )ـ( ُب ((خالؼ ما يوذنو كالـ أصلو))ىنا زيادة قولو  (.ْ)
 .(َُُجعلها اؼبصنف من اؼبنت كىي ليست ُب اإلرشاد )ص/ ((اؼبأمـو))قولو  (ٓ)
 (.ُٖٕ)ص: ٍتاغباكم الصةَت للقزكي ( ٔ)
اإلرشاد  :نظر. ي((كنسي))بعد قولو:  ((كلو جبمعة حيث زاد))ُب بعض النسخ أخر قولو:  (ٕ)

 (.َُُ)ص/
 أ(.َُٓ/ُينظر: شرح االرشاد للجوجرم )( ٖ)
  .(ُِِ/ ُ) :أسٌت اؼبطالبك  ,(ّّٖ/ ْ) :العزيزينظر: ( ٗ)
  .(ُِِ/ ُ) :أسٌت اؼبطالبينظر:  (َُ)
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تقدـ  (2)( ؼبا اعتمد عليو من رجليو أك أحدذنا على األكجو, فإف)ِبَعِقبٍ القائمي  -(1)األذرعي
مؤخر القدـ فبا يلي  (3)عىًقبي ما اعتمد عليو اؼبأمـو على عىًقًب ما اعتمد عليو اإلماـ كىو

, فيجب (6)ب دل تصح صالتوبألية كلو راكبان أك اؼبضطجع جبن (5), أك ]القاعد[(4)األرض
إدنا جعل »:عليو قضاؤىا كالتقدـ بالتحـر قياسان للمكاف على الزماف؛ كؼبا صح من قولو 

 كاؼبتقدـ غَت تابع. كاالئتماـ االتباع (7)«اإلماـ ليؤًب بو
دل يؤثر سواءن أجاء من خلفو أـ ال؛ ألف  (8)/أ[ تقدمو عليوُٗٔكلو شك ُب ]

 .(10)عدـ اؼببطل (9)األصل/
كأفهم التعبَت بالعقب أنو ال نظر لألصابع تقدمت أك تأخرت؛ ألىفَّ تقدـ العىًقًب 

تأخر كتقدمت رؤكسي أصابعو على عىًقًب اإلماـ  (11)يستلـز تقدـ اؼبنكب خبالؼ غَته, كًإفٍ 
, كيؤيده (12)فإف اعتمد على العقب صح, أك على رؤكس األصابع فال, قالو اإلسنوم

على رجليو كأف جعل  , كقولو: لو دل يعتمدكاعبنب بأهنما ؿبل االعتماد تعليلهم اعتبار األلية
الثانية  (13)ربت إبطيو خشبتُت, أك تعلق حببل, فالظاىر أف االعتبار ُب األكذل باعبنب, كُب

                                                 

 (.ََّبُت الركضة كالشرح )ص: ينظر: التوسط كالفتح( ُ)
 .((بأف))ُب )ظ(ك )ـ(  ((فإف))قولو  (ِ)

 ساقط من )ظ(. ((كىو))قولو  (ّ)

  .(ُْٖ/ ُ) للجوىرمالصحاح  (ُِٖ/ ُهتذيب اللةة ) (ُٖٕ/ ُالعُت ): ينظر( ْ)

 (.ِْٔ/ُ)قية النسخ, كىو ما ُب فتح اعبواد كاؼبثبت من ب ((القاعدة))ُب األصل  ((القاعد))قولو  (ٓ)

 .(ُْٗ/ ُ) الةرر البهيةينظر:  (ٔ)

 .باب الصالة ُب السطوح كاؼبنرب كاػبشب ,كتاب الصالة( ّٖٕ) (ٖٓ/ ُ) :صحيح البخارم( ٕ)
 ساقط من )ظ(. ((عليو))قولو  (ٖ)
 /أ من نسخة )ظ(.ُُّهناية لوح  ((األصل))قولو (.  ٗ)
  .(ُِِ/ ُ) أسٌت اؼبطالبينظر:  (َُ)
 .((كلو))بقية النسخ ُب  ((كإف))قولو  (ُُ)
 (.َٕٗينظر: كاُب احملتاج إذل شرح اؼبنهاج )ص: ( ُِ)
 ساقط من )ظ(. ((ُب))قولو  (ُّ)
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 (2)الصالة ال تصح حينئذ؛ ؼبا مر ُب مبحث القياـ عن القاضي (1)فإف/باؼبنكب فيو نظر, 
(3), أم: كأنو رنب كضع قدميو باألرض

االعتماد عليهما أك على أحدذنا, كؿبل اعتبار  
فبا أفهمو التعليل بأهنا ؿبل االعتماد ما إذا اعتمد عليها, كإال كأف  األلية فيما مىرَّ أخذا ن
اعتمد على رجليو أك ركبتيو فالذم يتجو اعتبار ما اعتمد عليو, كلو قاـ اإلماـ أك قعد أك 

, كفيو صور كثَتة فالذم يظهر أف العربة ُب اؼبستلقي اضطجع أك استلقى كعكس اؼبأمـو
/ب[ مع بياف ُٗٔ] (5)/((بشرل الكرًن))ذكر فيو كما بينتو ُب  (4)منهما بالعقب, كُب غَته دبا

 على ما فيها من نػىٍقدو كىرىدي. (6)((ألةازه))بلوغ الصور لست كثالثُت ذكرىا اإلسنوم ُب 
صف, أك بسماع صوت اؼببلغ  دبشاىدتو أك بعض العلم بأفعاؿ اإلماـ الشرط الثاني: 

فيما يظهر, كظاىر أف اؼبراد بالثقة ىنا عدؿ الركاية أك هبداية ثقة  (7)الثقة كاإلماـ الثقة أيضا
( اؼبأمـو )َأْو َجِهلَ جبنب أعمى أصم أك بصَت أصم ُب حنو ظلمة, فمىت دل يكن ثقة 

َعاَلُو() كالسجود دل تصح صالتو,  فيقضي لتعذر  أم: أفعاؿ اإلماـ الظاىرة كالركوع َأف ْ
 .(8)اؼبتابعة حينئذ

؛ إذ من مقاصد االقتداء اجتماع صبع ُب (10)رنمعهما موقف (9)]أف[الشرط الثالث:
 مكاف كما عهد عليو اعبماعات ُب العيصير اػبالية, كمبٌت العبادات على رعاية اإلتباع 

                                                 

 من )ـ(./أ ِِْهناية لوح  ((فإف))قولو (.  ُ)
 (.َِّينظر صفحة ) ( ِ)
 ساقط من )ـ(. ((ك))قولو  (ّ)

 . ((فبا))ُب )ـ(  ((دبا))قولو  (ْ)
 /ب من نسخة )ح(.ُّٕ هناية لوح ((الكرًن))قولو (.  ٓ)
 (.ُٗٓينظر: طراز احملافل ُب ألةاز اؼبسائل )ص: ( ٔ)
 ساقط من )ظ(. ((ايضا))قولو  (ٕ)

 (ِٕ/ ْكفاية النبيو ُب شرح التنبيو ) (َّٔ/ ُ) ركضة الطالبُتينظر:  (ٖ)

 (.ِْٔ/ُساقط من األصل, كاؼبثبت من بقية النسخ, كىو ما ُب فتح اعبواد ) ((أف))قولو  (ٗ)

  .(ُٖٗ/ِ) :هناية احملتاجك ,(ِِْ/ ُ) :أسٌت اؼبطالب ينظر: (َُ)
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سجد أك غَته من فضاء أك بناء, أك كالجتماعهما أربعة أحواؿ؛ ألهنما إما أف يكونا دب
( )َأْو لَ ْم ي َْجَمْعوُ فقاؿ:  (2)ذلك (1)يكوف أحدذنا دبسجد كاآلخر بةَته, كقد أخذ ُب بياف كل

( دل رنمعهما إذا كاف بةَت َمْسِجٌد َأوْ  )اإِلَمامَ ؾبمع  )َو(أم كيقضي اؼبأمـو إذا دل رنمعو 
( فال تضر زيادة ثالثة )تَ ْقرِيباً دمي اؼبعتدؿ كىو شرباف ( بذراع اآلَثلَث ُِماَئِة ِذرَاعٍ اؼبسجد )

/أ[ األصحاب كجـز بو ُب َُٕعن ] (3)((اجملموع))أذرع كحنوىا كما قارهبا كما ُب 
بثالثة ضعيف, فكأهنم إدنا دل  (7), فتقييد البةوم(6)كغَته (5), كاعتمده األذرعي(4)((اعبواىر))

ما مر؛ ألف اؼبدار ىنا على العرؼ, كٍبىَّ على قوة اؼباء  يةتفركا ُب القلتُت أزيد من رطلُت على
ُب رده دبا رددتو عليو ُب  (8)كعدمها, كىذا التقدير مأخوذ من العرؼ, كأطاؿ الزركشي

 .((بشرل الكرًن))
تنافدت أبواهبا إف كانت مةلقة غَت مسمرة, أك  (ٗ)أىمَّا إذا صبعهما مسجد أك مساجد/

 كصباعة, فيصح  االقتداء, كإف زادت اؼبسافة على ما ذكر.انفرد كل مسجد بإماـ كمؤذف 
ًبٍئرو أك اختلفت األبنية    كسطحو كمنارةو داخلُت فيو؛ ألنو كلو مبٍت للصالة, فاجملتمعوف  كى

لشعارىا, فاؼبساجد اؼبتنافذة مثلو ُب ذلك خبالؼ ما إذا   ميؤىد كفى فيو ؾبتمعوف إلقامة اعبماعة 
ظبيِّرى بابيوي كإف أمكن االستطراؽ من فرجة ُب أعاله فيما يظهر؛  كاف ُب بناءو ال ينفذ كأف

ألف اؼبدار على االستطراؽ العادم ككسطحو الذم ليس لو مرقى منو كإف كاف لو مرقى من 

                                                 

 ساقط من )ظ(. ((كل))قولو  (ُ)

 ساقط من )ـ(. ((ذلك))قولو  (ِ)
 . (َِّ/ ْ) :اجملموع شرح اؼبهذب (ّ)
  .(َِٔ/ ِ) :هناية احملتاجينظر النقل عن اعبواىر للقمورل ُب  ( ْ)
 (.ِّٖح)ص:ينظر: التوسط كالفتح بُت الركضة كالشر  (ٓ)

  .(ٕٔ/ ْ) :كفاية النبيو ُب شرح التنبيوينظر:    (ٔ)
 . (ِِٖ/ ِ) :التهذيب ُب فقو اإلماـ الشافعيينظر:  (ٕ)
 (. َِّ)ص: ينظر: خادـ الرافعي كالركضة للزركشي (ٖ)

 من )ـ(./ب َِِهناية لوح  ((مساجد))قولو (.  ٗ)
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بأف سبقا  (2)بُت جانبيو أك بُت اؼبساجد اؼبذكورة هنر أك طريق قدًن (1)خارجو, أك حاؿ
ُب خالؼ ذلك,  (3)لقدكة كإف أطاؿ البلقيٍت/ب[ فال تصح إَُكجوده أك كجودىا ]

 فعلم أنو يضر الشباؾ, فلو كقف من كرائو جبدار اؼبسجد ضىرَّ.
أنو يضر    (7): سهو, كاؼبنقوؿ ُب الرافعي(6)( 5): ال يضر, قاؿ اغبصٍت(4)كقوؿ اإلسنوم

اؼبسجد, فجـز  تنافذ أبنية (11)كغَتذنا (10)((اجملموع))ك (9) (8) ((كالركضة))أم أخذان من شرطو 
 غفلة عن ذلك. (13)كغَته (12)صبع بو كالشارح

, كاؼبراد هبا ىنا ما كاف خارجو ؿبجَّران عليو ألجلو, كدل يعلم كوهنا قبل (14)كمنو رحبتو 
عمال بالظاىر كىو  (15)اآلف شارعا أك حنوىا, سواء أعلم كقفيتها مسجدا أك جهل, ]أمرىا[

                                                 

 كرر ُب األصل.  ((أك حاؿ))قولو  (ُ)
 .((قدـ))ُب )ـ(  ((قدًن))قولو  (ِ)
 (.ُّٓ/ُينظر: فتاكل البلقيٍت ) (ّ)

  (.َِٗينظر: كاُب احملتاج إذل شرح اؼبنهاج )ص:( ْ)
الشافعية من فقهاء , إبراىيم بن اغبسن بن طاىر أبو طاىر اغبموم اؼبعركؼ باغبصٍت ىو: (ٓ)
, كابن اؼبوازيٍت كغَتىم أبا علي بن نبهاف الكاتب كأبا طالب الزينيب كأبا طاىر اغبنائي :ظبع, دمشقب

ركل عنو ابن السمعاين كابن عساكر كابنو القاسم بن عساكر كأبو القاسم بن صصرل كأبو نصر بن 
  .(ِّ/ ٕ) :طبقات الشافعية الكربل للسبكيينظر:  .قُٔٓت, الشَتازم كغَتىم

  .(ُِْ/ ُ) الةرر البهيةينظر النقل عنو ُب ( ٔ)

 . (ُٖٕ/ ِ) :العزيز شرح الوجيزينظر:  (ٕ)
 . ((ُب الركضة))ُب )ظ(  ((كالركضة))قولو  (ٖ)
 . (ِّٔ/ ُ) :ركضة الطالبُت (ٗ)
 . (َّٓ/ ْ) :اجملموع شرح اؼبهذب (َُ)
  .(ِِْ/ ُ) أسٌت اؼبطالبينظر:   (ُُ)
 أ(.ُُٓ/ُينظر: شرح اإلرشاد للجوجرم ) (ُِ)

  .(ُِْ/ ُ) الةرر البهيةينظر:  (ُّ)
  .(ُٖٔ/ ُظ أيب شجاع )اإلقناع ُب حل ألفاينظر:  (ُْ)
 (.ِٓٔ/ُكاؼبثبت من بقية النسخ كىو ما ُب فتح اعبواد ) ((أمرا))ُب األصل  ((أمرىا))قولو  (ُٓ)
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كبُت  (2) ؿبًتمة, كال فرؽ بُت أنٍف يكوف بينها/غَت (1)التحويط عليها, كإف كانت منتهكة
دل يعلم سبقو للمسجد أـ ال, أىمَّا إذا علم سبقو فهما كمسجدين  (4)طريقه, أم (3)اؼبسجد

فيما مىرَّ ال حرشنو, كىو اؼبوضع اؼبتصل بو اؼبهيأ ؼبصلحتو كانصباب اؼباء كطرح القمامات فيو 
 .(5)فليس لو حكمو فيما مر, كال ُب غَته

كأىمَّا اذا صبعهما ُب غَت اؼبسجد كاؼبراد بو الفضاء كلو ؿبوطان كمسقَّفىان فبلوكان, أك مواتان  
أك كقفان أك ـبتلفان منها ثالشبائة ذراع تقريبان؛ فػىتىًصح  القدكة أيضان؛ كال قضاء الجتماعهما 

, كالعربة أف ال يزيد ] نبو األشنن أك /أ[ ما بُت اإلماـ كمن خلفو أك جبُُٕعرفا كما مىرَّ
أك شخصُت فبن يصلي خلفو أك جبانبو فإف العربة  )َكُكلِّ َصفَّْيِن(األيسر على ىذه اؼبسافة, 

كاإلماـ يطيل  (6)أالَّ يزيد ما بينهما على ما ذكر كإف بلغ ما بُت اإلماـ كاألخَت فراسخ, أم/
ما لو كانا  (8)يعم[متابعتو, كاشًتاط القرب حيث دل رنمعهما مسجد ] (7)/حىت يتهيأ للقـو

 مكشوفُت. (9)ُب فضاء أك فيلكُت
كبيتُت كصحن كصفة من مكاف أك مكانُت سواء ُب    بَِناَءْيِن(كانا ُب )  )َلْو(ما  )َو( 

 ذلك اؼبدرسة كالرباط كغَتذنا.

                                                 

 ساقط من )ظ(. ((منتهكة))قولو  (ُ)
 /ب من نسخة )ظ(.ُُّهناية لوح  ((بينها))قولو (.  ِ)
 ساقط من )ح(. ((كبُت اؼبسجد))قولو  (ّ)
 )ح(.ساقط من  ((أم))قولو  (ْ)
 ساقط من )ح(. ((أم))قولو  (ٓ)
  .(َّٕ/ ْ) :اجملموع شرح اؼبهذبك  ,(ُّٔ/ ْ) :العزيز ينظر: (.ٔ)
 /أ من نسخة )ح(.ُّٖهناية لوح  ((للقـو))قولو (.  ٕ)
الفيلكاًف: مفردىا فيلك, السفينة تذكر, كتؤنث كتقع على الواحد, كاالثنُت, كاعبمع. ينظر: احملكم  (ٖ)

 (. ْٕٗ/َُ(, كلساف العرب ) ّٗ/ٕ)كاحمليط األعظم 
  .(ْٕٗ/ َُلساف العرب )ينظر:  (ٗ)
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بالتشديد أك التخفيف كما ُب  )ُسِقَفا( (1)أم سفينتُت )فُ ْلَكْيِن( ( ما لو كاف ُبوَ ) 
ياسو على الفضاء, فالشرط ُب الكل القرب كعدـ حائل شننع االستطراؽ أك نسخة معتمدة ق

  (3)يعلم من كالمو اآلٌب, كما ذكره ىو ما جرل عليو النوكم (2)رؤية اإلماـ أك من خلفو كما
فشرط فيما إذا صلى جبنبو,  (7)((اغباكم))كتبعهم  (6)كاؼبراكزة  (5)كخالف الرافعي (4)كالعراقيُت,

بعضها ببعض, حبيث ال يكوف بُت البناءين فرجة تسع كاقفا, كفيما إذا اتصاؿ اؼبناكب 
/ب[ اؼبدارس ُُٕأذرع تقريبا, كصفف ] (8)صلى خلفو أالَّ يزيد ما بينهما على ثالثة

الشرقية أك الةربية إذا كاف الواقف فيها ال يرل اإلماـ كال من خلفو ال تصح قدكتو بو على 
الرؤية ال يضر انعطاؼ ُب جهة اإلماـ خالفا ؼبا يوذنو كالـ الطريقُت, كعند إمكاف اؼبركر, ك 

 (10), كإدنا تصح القدكة على طريقة العراقيُت ُب البناءين كالفيلكُت اؼبسقَّفُت أك(9)الزركشي
( بينهما ؼبنعو االستطراؽ كإف ُمَشبَّكٍ  ِبَل تَ َخلُّلِ أحدذنا خالؼ ما يوذنو كالمو حيث كانا )

كىو ظاىر ُب خوخة صةَتة ال  (12)اػبوخة, (11)ق بو الشيخ أبو ؿبمددل شننع اؼبشاىدة كأغب
ما لو كاف على سطح يرل اإلماـ منو كبينهما حائط  (13)يستطرؽ منها عادة, كالدارمي

                                                 

  .(ْٕٗ/ َُلساف العرب )ينظر:  (ُ)
 ساقط من )ـ(. ((كما))قولو  (ِ)
  (َِّ/ ْاجملموع شرح اؼبهذب ) ( ّ)
  .(ِِٓ/ ُ) أسٌت اؼبطالب ينظر:  (ْ)
 . (ُٖٕ/ ِ) :العزيز شرح الوجيز ( ٓ)
  .(ّْٓ/ ِ) :البياف ُب مذىب اإلماـ الشافعي, ك (َُٗٓ/ ِ) :ضي حسُتالتعليقة للقاينظر:   (ٔ)
 (.ُٕٗينظر: اغباكم الصةَت للقزكيٍت)ص: (ٕ)
 .((ثلثمائة))ُب )ح(  ((ثالثة))قولو  (ٖ)

 (. ِّٗ)ص:ينظر: خادـ الرافعي كالركضة للزركشي (ٗ)

 ساقط من )ـ(. ((أك))قولو  (َُ)

  .(ِٔموقف اإلماـ كاؼبأمـو )ص:  (ُُ)
القاموس احمليط  .اػبوخة: كوة تؤدم الضوء إذل البيت, كـبًتؽ ما بُت كل دارين ما عليو باب ( ُِ)

 .(َِٓ)ص: 
  .(ْٗٗ/ ُمةٍت احملتاج )ينظر النقل عنو ُب  (ُّ)
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اؼبسجد, ككأنو نظر إذل عدـ إمكاف اؼبركر حينئذ إذل اإلماـ من جهتو كىو متجو, كيؤيده 
داره اشًتط إمكاف  (1)كاؼبأمـو بسطحقوؿ القمورل لو صلى اإلماـ بصحن اؼبسجد 

كإف دل تةلق ضبتو  بَاٍب َمْرُدوٍد(بال  زبل ل )  (َأوْ )االستطراؽ بينهما كال تكفي اؼبشاىدة, 
 (3)اؼبشاىدة كإف دل شننع االستطراؽ, كمن باب أكذل ما منعهما, كنقل ابن الرفعة: (2)]ؼبنعو[

, ] نَ ْهٍر(مع زبل ًل )إف كاف  َل(أف السًت اؼبرخى كالباب اؼبردكد ) )َوِإْن  /أ[ ُِٕفإنَّو ال يضرَّ
كالشارع كإف كثر طركقو؛ ألف ىذه  (4)كأحوج إذل سباحة أك دل شنكن عبوره, كمثلو النار َكبُ َر(

 كاحد منهما حائال عرفان. (5)ال تعد للحيلولة فال يسمى/
, (6)((التتمة))كلو صلَّى فوؽ سطح كإمامو فوؽ سطح آخر فالشارع كالنهر كما ُب 

عريضا كاف أك ال, كال ينافيو ما مر عن القمورل, كعلم من كالمو أنو  (7)كاعتمده ابن الرفعة
حيث كاف بُت البنائُت, كإف كاف أحدذنا مسجدان أك بُت البناًء كالفضاء اؼبملوؾ كغَته منفذ 

 (8)ِإنْ لكن )شنكن االستطراؽ منو, كال شننع اؼبشاىدة, صٌحت قدكة من ُب أحدذنا  باآلخر, 
َفِذ( (9)ِحَذاءَ من اؼبأمومُت ) َوَقَف َواِحٌد( أم: مقابلو حىت يرل اإلماـ, أك من معو ُب  الْ َمن ْ

بنائو, فحينئذ تصح  صالة من ُب اؼبكاف اآلخر تبعان ؽبذا اؼبشاىد, كال يضر  اغبائلي بينهم 

                                                 

 .((بصحن))ُب )ظ(, ك )ـ(  ((بسطح))قولو  (ُ)

 ساقط من األصل, كاؼبثبت من بقية النسخ. ((ؼبنعو))قولو  (ِ)
  .(ِٖ/ ْبيو ُب شرح التنبيو )(كفاية النّ)
 .((الدار))ُب )ـ(  ((النار))قولو  (ْ)
 من )ـ(./أ ِِٓهناية لوح  ((يسمى))قولو (.  ٓ)
 (.ُْٗ)ص: التتمة للمتورل :ينظر ( ٔ)
 . (ّٖ/ ْ) :كفاية النبيو ُب شرح التنبيو ( ٕ)
 ساقط من )ح(. ((إف))قولو  (ٖ)
 بو طمس ُب )ـ(. ((حذاء))قولو  (ٗ)
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وقف كاإلحراـ ال ُب األفعاؿ كبُت اإلماـ, كىذا ُب حقهم كاإلماـ, فيضر  تقدمهم عليو ُب اؼب
 : ال قائل بو.(2)بل قاؿ الزركشي (1)على األكجو خالفان ]للمصنف[

كيفرَّؽ بأىفَّ صدؽ اسم الرابطة ال زنصل مع التقدـ ُب األكلُت, ككاف القياس اشًتاط  
/ب[ األصلي ُب ُِٕاإلماـ ] (3)عدـ التقدـ ُب األفعاؿ أيضان, لكن يلـز عليو ـبالفة/

 فيما لو كاف بطيءي القراءة مثالن فتخلَّفى ؽبا كذلك مبطل.األفعاؿ 
بينهم كبينو ما شننع اؼبركر أك اؼبشاىدة, كال يضر فراقو ؽبم بعد  (4)كيشًتط أف ال زنوؿ 

خالفا  (5)اإلحراـ حبدث حصل لو أك غَته؛ ألنو يةتفر ُب الدكاـ ما ال يةتفر ُب االبتداء
زالتو عن ؿبلو بفعل اؼبأمـو بطلت صالتو لتقصَته, كأفىت إ (8), إف كانت(7)نعم .(6)للبلقيٍت
فتحو كداـ على  (10)بأف الريح لو رد الباب أثناء الصالة فإف أمكنو فتحو حاالن  (9)البةوم:

البقية الذين يصلوف بصالتو؛ ألنو  (11)اؼبتابعة كإال فارقو, كال يشكل عليو عدـ كجوب مفارقة
  رد الباب.  (13)/اإلماـ بعد (12)قاالتؿبموؿ على ما إذا دل يعلم كحده انت

                                                 

, كلعلو سبق قلم من الناسخ, كاؼبثبت من بقية النسخ ((للزركشي))ُب األصل,  ((للمصنف))ولو ق (ُ)
 ( ))كيكوف ىذا ؼبن بعده كاإلماـ يركعوف بركوعو((. ُُٖ/ُكقاؿ اؼبصنف  ُب إخالص الناكم )

 (. ِِٓ)ص:ينظر: خادـ الرافعي كالركضة للزركشي (ِ)

 ن نسخة )ظ(./أ مُِّهناية لوح  ((ـبالفة))قولو (.  ّ)
 .((رنوز))ُب )ـ(  ((زنوؿ))قولو  (ْ)
  .(ِِٓ/ ُ) :أسٌت اؼبطالبك  ,(ُّّ/ ُ) :األشباه كالنظائر للسبكيينظر:  ( ٓ)
 (.ُّْ/ُ) البلقيٍتينظر: فتاكل  ( ٔ)
 ُب )ـ( بو طمس. ((نعم))قولو  (ٕ)
 .((كاف))ُب )ح(  ((كانت))قولو  (ٖ)
  .(ٔٗفتاكل البةوم )ص:  ( ٗ)
 طمس ُب )ـ(. ((حاال)) قولو (َُ)
 بو طمس ُب )ـ( ((مفارقة))قولو  (ُُ)
 بو طمس ُب )ـ(.(( كحده انتقاالت))قولو ( ُِ)
 /ب من نسخة )ح(.ُّٖهناية لوح  ((عدب))قولو (.  ُّ)
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 ال يعد تقصَتا خبالؼ إزالة الرابطة. (1)كال نظر لتقصَته بعدـ إحكاـ فتحو؛ ألف ذلك
أخذان بعمـو  (5)األذرعي (4)كما رجحو  (3)بُت اإلماـ كاؼبأمـو حائل دل يىضيرَّ  (2)كلو بيًٍت  

 (7) البناء بأمره. ؿبلو ما دل يكن (6)القاعدة السابقة, كظاىر فبا مىرَّ أف
فضاء فبلوؾ أك ال, سواء أكاف خلف  (8)من بناء أك )َوالْ َمْسِجد َوَمْن ِفي َغْيرِِه( 

أف ال يزيد ما بينهما على  (10), فيشًتط/(9)()َكْالصَّفَّْينِ اؼبسجد أك عن شنينو أك يساره 
قف كاحد حذا منفذ /أ[ كأف ال زنوؿ ما شننع اؼبركر أك اؼبشاىدة, كأف يُّٕثالشبائة ذراع, ]

 .(11)بينهما
, ٍب ًإٍف كاف  كعلم من كالمو أىفَّ اؼبسافة إدنا تعترب من حائط اؼبسجد كمنو رحبتو كما مىرَّ

كاؼبأمـو خارجو اعتربت من آخره أك بالعكس اعتربت من صدره, كإدنا دل يعترب  (12)اإلماـ بو
 .(13) اغبد الفاصلمن آخر مصلي فيو؛ ألىنَّوي مبٍتٌّ للصالة فيو, فال يدخل ُب

  
 

                                                 

 بو طمس ُب )ـ( ((فتح ألف ذلك))قولو  (ُ)
 ساقط من )ـ(. ((كلو بٍت))قولو  (ِ)
 طمس ُب  )ـ(. بو  ((كاؼبأمـو حائل دل يضر))قولو  (ّ)
 .((زعمو))ُب )ـ(  ((رجحو))قولو  (ْ)

 (.ُّٖينظر: التوسط بُت الركضة كالشرح )ص: (ٓ)

 طمس ُب )ـ(. ((كظاىر فبا مر أف ))قولو  (ٔ)
  .(َٓٓ/ ُ)حاشية اعبمل على شرح اؼبنهج (َِْ/ ِ) هناية احملتاجينظر:  (ٕ)
 طمس ُب )ـ(. ((غَته من بناء أك ))قولو  (ٖ)
 بو طمس ُب )ـ(. ((أك يساره كالصفُت))قولو  (ٗ)
 من )ـ(./أ ِِٔهناية لوح (( فيشًتط))قولو (.  َُ)
 ،(ُّٖ/ ِ) :حلية العلماء ُب معرفة مذاىب الفقهاءو ،(ّْْ/ ِ) :الكبَت اغباكمينظر:  (11)
  .(ِِْ/ ُ) :أسٌت اؼبطالبو ،(ّْٓ/ ِ) :البيافو

 ساقط من )ظ(. ((بو))قولو  (ُِ)

  .(ٖٖ/ ْ) :كفاية النبيوك ,(ّْٓ/ ِ) :ف ُب مذىب اإلماـ الشافعيالبياينظر: (.  ُّ)
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ُب دارين أك فلكُت تعترب  (1)لو خرجت الصفوؼ منو اعترب آخر صف, كإف الواقفُتك 
 ؛ ألهنما دل ييبنيا للصالة.(3)كالـ أصلو  (2)خالؼ ما يوذنو ؿبىىلٍَّيًهمىااؼبسافة بينهما ال بُت 

 رنتمعا كإذا كقف اإلماـ أك من على اؼبنفذ ُب علو, كاؼبأمـو ُب سفل أك عكسو كدل 
( أم: قدمو اَِلْعَلى( أم: رأسو )اَِلْسَفلُ  )لَ ْم يُ َحاذِ اجتمعا لكن  (َأوْ )على الوجو اؼبذكور, 

ؿباذاة معتدؿ  (4)من الرأس كالقدـ قضى؛ ألهنما حينئذ ال يعداف ]ؾبتمعُت كاؼبعترب [ )بِ ُجْزٍء(
ط احملاذاة اؼبذكورة بقيد زاده بقولو: قصَتان أك قاعدان, كإدنا يشًت  (5)القامة فيما إذا كاف السَّاًفلي 

اؼبسافة كحالت األبنية كأف  (7)ؼبا مىرَّ من صحة االقتداء فيو, كإف بعدت (6))ِفي َغْيِر َمْسِجٍد(
 /ب[ كاآلخر ببئر فيو.ُّٕكقف أحدذنا دبنارتو ]

بكسر اؽبمزة صبع أكم بفتحتُت, ككاحد األكم أكمة كىي )ِإَكاٍم( غَت  (8)(]ُب[)وَ  
, كاؼبراد ىنا أعم من اعببل كالرابية, كغَتذنا, ككجو استثنائو أف (10)كفوؽ الرابية (9)اعببل دكف

على صحة صالة من على الصفا أك  األرض فيها عاؿ كمستو, كمن ٍب نص الشافعي 

                                                 

 ساقط من )ـ(. ((الوقفُت  -إذل-مصل فيو  ))من قولو  (ُ)
 ساقط من )ح(. ((ما يوذنو))قولو  (ِ)

 (.ُٕٗص:اغباكم الصةَت للقزكيٍت)  (ّ)
قلم من الناسخ , كاؼبثبت من كلعلو سبق  ((كاؼبعترب ؾبتمعُت))ُب األصل  ((ؾبتمعُت كاؼبعترب))قولو   (ْ)

 بقية النسخ .
 .((النازؿ))ُب )ـ(  ((السافل))قولو  (ٓ)
 (.َُُ(, كاإلرشاد )ص:ُٕٗينظر: اغباكم الصةَت )ص: (ٔ)
 .((تعددت))ُب )ح(  ((بعدت))قولو  (ٕ)
 (.ِٕٔ/ُساقط من األصل, كاؼبثبت من بقية النسخ, كىو ما ُب فتح اعبواد ) ((ُب))قولو  (ٖ)
تفسَت غريب  . ينظر:مكاف مرتفع من األرض كالتل كصبعها أكم كصبع اعبمع اكاـ كإكاـ: كمةاأل (ٗ)

  .(ُٖ/ ُ) :اؼبصباح اؼبنَت, ك (ُْٗما ُب الصحيحُت البخارم كمسلم )ص: 
 .(ُُٕـبتار الصحاح )ص:  .ما ارتفع من األرضالرابية:  ( َُ)
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اغبراـ كإف كاف أعلى منو؛ ألف ذلك  (3)خلف من بباب اؼبسجد (2)أك جبل أيب قبيس (1)اؼبركة
كقد يكوف القرار مستعليا أك مستويا أك مستقال, كال كذلك السطح؛ ألنو  متصل بالقرار,

؛ صوبو اإلسنوم كليس كذلك, بل (4)ليس من القرار, كلو نص آخر ُب أيب قبيس ]باؼبنع[
ما إذا دل شنكن اؼبركر إذل اإلماـ ال بانعطاؼ من غَت  (5)الصواب اؼبنقوؿ أنو ؿبموؿ على

 دت اؼبسافة أك حالت أبنية ىناؾ منعت الرؤية.جهة اإلماـ, أك على ما إذا بع
أنو يعترب ُب االستطراؽ السابق أف يكوف  (6)كيؤخذ منو ما أشرت إليو فيما مرَّ من 

كأف ال يكوف  (7)استطراقان عاديان, كأف يكوف من جهة اإلماـ, كبو صرح الشيخ أبو ؿبمد
من مصاله ال يلتفت عن  (9)كانعطاؼ بأف يكوف حبيث لو ذىب إذل اإلماـ/ (8)ىناؾ ازكرار

؛ لتحقق االنعطاؼ حينئذ من غَت جهة ُْٕالقبلة حبيث يبقى ظهره إليها كإالَّ ] /أ[ ضرَّ

                                                 

اسم رجل كاؼبركة اسم امرأة زنيا ُب الكعبة  ف الصفاإجبالف ببطحاء مكة. قيل:  :لصفا كاؼبركةا ( ُ)
كالواقف على الصفا  ,كل كاحد على اعببل اؼبسمى باظبو العتبار الناس فمسخهما اهلل  حجران, فوضع

 .(ُُٗيكوف حبذاء اغبجر األسود, كاؼبركة تقابل الصفا. آثار البالد كأخبار العباد )ص: 
كَب  رأسو منار يذكر أنو منار إبراىيم  ض, ُبأميل إذل البيا ,جبل أدكنجبل أيب قبيس: ( ِ)

كإدنا ظبى  ,األرض خلقو اهلل تعاذل ككضعو ُب كىو أحد األخشبُت كيقاؿ إنو أكؿ جبل ,أصلو الصفا
قبيس فنسب إليو ذلك اعببل. كىو أقرب  ف يسكنو على قدًن الدىر يكٌت بأيبقبيس ألف رجال كا بأيب

 :عجائب االمصار االستبصار ُبينظر:  ن الكعبة الركن األسود.اعبباؿ إذل اؼبسجد اغبراـ, كيقابل م
  .(ُُٖآثار البالد كأخبار العباد )ص: , ك (ٓ/ ُ)
 .((باؼبسجد))ُب بقية النسخ  ((بباب اؼبسجد))قولو  (ّ)
 ساقط من األصل, كاؼبثبت من بقية النسخ. ((باؼبنع))قولو  (ْ)

 قولو ))على (( ساقط من )ظ(. (ٓ)
 ساقط من )ظ(. ((من))قولو   (ٔ)
 . (ّّموقف اإلماـ كاؼبأمـو )ص:  ( ٕ)
صبهرة ينظر:  تزاكر الرجل عن الشيء كازكر, إذا ماؿ عنو ككرىو.االزكرار: البعد كاالحنراؼ, يقاؿ:  ( ٖ)

 .(ُُٕ/ ِ) :اللةة
 من )ـ(./ب ِِٔهناية لوح  ((اإلماـ))قولو (.  ٗ)
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, ٍب ما ذكره  (1)اإلماـ, كلو كاف اإلماـ بأيب قبيس كاؼبأمـو باؼبسجد فكعكسو فيما مرَّ
راقيُت تبع فيو طريقة الع على (2)كاآلكاـ حىتاؼبصنف من اشًتاط احملاذاة ُب غَت اؼبسجد 

, (6)((التدريب))كالبلقيٍت ُب  (5)كابن النقيب (4)كالسبكي (3)صباعة متأخرين كابن الرفعة
فقاؿ: عندم أف ذلك فبا يتأتى على طريقة اؼبراكزة كذكر  (8), كخالفهم أبو زرعة(7)كالزركشي
  (14)((اجملموع))عبارة  (13)]ك[ (12)مصرحة بذلك كبينة, (11), كأصلها(10)((الركضة)) (9)أف عبارة/

  قواعد العراقيُت. , كما ذكره ىو الظاىر اعبارم على((الركضة))
 
 
 
 

                                                 

 .((ُب قبيس))ُب )ح(  ((بأيب قبيس))قولو  (ُ)

 .((جرل)) ُب )ـ( ((حىت))قولو  (ِ)

  .(ٖٔ/ ْ) :كفاية النبيو ُب شرح التنبيو ( ّ)
 (.ِِٕينظر: االبتهاج  ُب شرع اؼبنهاج )ص:  ( ْ)
 (.ّٕٗ/ُالسراج على نكت اؼبنهاج: ) ( ٓ)
 (, كدل أقف عليو ُب التدريب.ُّٕ/ُينظر: فتاكل البلقيٍت: ) (ٔ)

 (.ِْٓ)ص:ركشيينظر: خادـ الرافعي كالركضة للز  (ٕ)

 (.ّٓٓ/ِينظر: ربرير الفتاكل ) (ٖ)

 /ب من نسخة )ظ(.ُِّهناية لوح  ((عبارة))قولو (.  ٗ)
 . (ّّٔ/ ُ) :ركضة الطالبُت ( َُ)
 . (ُُٖ/ ِ) :العزيز شرح الوجيز ( ُُ)
 .((كمبينة))ُب )ـ(  ((كبينة))قولو ( ُِ)
 اقط من األصل, كاؼبثبت من بقية النسخ.س ((ك))قولو  (ُّ)
  .(َّٕ/ ْ) :اجملموع شرح اؼبهذب (ُْ)
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تبعان لو كلشيخو ؿبقق عصره   (2)تؤيده, كجرل عليو شيخنا  (1)كعبارة صاحب االنتصار
-كجـز بو بعض ـبتصرم الركضة, كيكره ارتفاع اؼبأمـو على إمامو كعكسو  (3)اعبالؿ احمللي

خالفان  (6)((اعبواىر))كجـز بو ُب  (5)ُب اؼبسجد أك غَته كما نىصَّ عليو الشافعي (4)سواء أكانا
 إال غباجة كالتبليغ. -(7)ؼبن كىم فيو

, كإال (9)القدكة أىٍف ينوم اؼبأمـو االقتداء أك اعبماعة (8)/: من شركطالشرط الرابع
[ من تعمد متابعة آخر /بُْٕأم: كيقضي ] َأْو تَاَبَع(كجب القضاء كما أفاده بقولو: )

منو لو ليتبعو ُب ذلك  )اْنِتظَاٌر(( عيٍرفىان )َوطَالَ ُب فعل أك سالـ بأىٍف كقف سالمو على سالمو 

                                                 

عبد اهلل بن ؿبمد بن ىبة اهلل بن علي بن اؼبطهر بن أيب عصركف ابن أيب صاحب االنتصار ىو: ( ُ)
نزيل دمشق  القاضي اإلماـ أبو سعد التميمي اؼبوصلي قاضي القضاة الشيخ شرؼ الدين, السرم

الشهرزكرم كأيب عبد اهلل اغبسُت بن طبيس  تفقو أكال على القاضي اؼبرتضى ابن, كقاضي القضاة هبا
كمن تصانيفو  ,ركل عنو أبو القاسم بن صصرم كأبو نصر ابن الشَتازم كأبو ؿبمد بن قدامة, اؼبوصلي

ق( ْٗٔ)توُب كغَتىا, صفوة اؼبذىب على هناية اؼبطلب ككتاب االنتصار ككتاب اؼبرشد ُب ؾبلدين 
 :طبقات الشافعية البن قاضى شهبةك  ,(ُِّ /ٕ) :طبقات الشافعية الكربل للسبكيينظر: 

(ِ/ُُٗ) . 
 . (ِِٓ/ ُ) أسٌت اؼبطالب ( ِ)
 (.َِٓ/ُ: )شرح منهاج الطالبُت كنز الراغبُت  ( ّ)
 .((كاف))ُب )ـ(  ((أكانا))قولو  (ْ)
 . (ََِ/ ُلشافعي )لاألـ  (ٓ)
 .(ِّْ/ ُ)طالب: ينظر النقل عن اعبواىر للقمورل ُب حاشية الرملي الكبَت مع أسٌت اؼب (ٔ)
 . (َِٔ/ ِ) :هناية احملتاجينظر:  ( ٕ)
 /أ من نسخة )ح(.ُّٗهناية لوح  ((شركط))قولو (.  ٖ)
( البياف َٕٓ/ ِ( التعليقة للقاضي حسُت )ّٕٖ/ ِهناية اؼبطلب ُب دراية اؼبذىب )ينظر:  (ٗ)

  (ُْٔ/ِ)للعمراين 
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( أك ائتماـ باإلماـ اغباضر أك ِبَل نِيَِّة ُقْدَوٍة َأْو َجَماَعةٍ ككانت اؼبتابعة اؼبذكورة ) (1)]الر كين[
 .(2)صالتو على صالة غَته بال رابطة بينهما فبطلت دبن ُب احملراب أك حنو ذلك؛ ألنو كقف

: كقف فعلو على فعلو ىو نيَّة االقتداء, يػيرىد  بأف ىذا أعم؛ إذ ىي (3)كقوؿ أيب زرعة
قصد ربط صالتو بصالة الةَت لينشأ عنو تعدم اػبلل من إحداذنا إذل األخرل, كؾبرد 

بعو اتفاقان, أك بعد انتظارو يسَتو أك انتظره  الوقف ال يلـز منو ذلك الربط اؼبقصود, أىمَّا إذا تا
ا ال تبطل؛ ألىنَّو ُب األكذل ال تسمى متابعة, كُب الثانية مةتفر لقلتو, كُب  كثَتان بال متابعة فًإهنَّ

كىي اؼبتابعة, فألةى النظر إليو, كالذم يتجو أف اعباىل  (4)الثالثة دل يتحقق االنتظار بفائدتو
 ةتفر ؽبما اؼبتابعة بال نية.اؼبعذكر جبهلو كالناسي ي

كىو كذلك لكن اشًتط صبعه  (6)أحديهما ]كافية[ (5)أىفَّ/ ((قدكة أك صباعة))كأفهم قولو: 
؛ ألىنَّو قد يقتدم باغباضر (7)أىنَّو البد أىٍف يستحضر االقتداء باغباضر فال يكفي ؾبرد نيَّة ذلك

االكتفاء  (8)استشكاؿ الرافعي /أ[ يتجو خالفو كما يعلم من جوابُٕٓكيةَته, كالَّذم ]
 , بنيَّة اعبماعة اؼبطلقة بأىنَّو ليس فيها نيَّة االقتداء بالةَت؛ الشًتاكها بُت اإلماـ كاؼبأمـو

دبا حاصلو: أف اللفظ اؼبطلق يدؿ على اؼبعهود الشرعي, كاؼبعهود  (10()9)كأجاب عنو صبعه 
خالفو السيما كالعادة دل ذبر عرفا  شرعا ىو االقتداء بإماـ, فنزؿ عليو حيث دل سنطر بالباؿ

                                                 

 (.ِٖٔ/ُلنسخ, كىو ما ُب فتح اعبواد )ساقط من األصل, كاؼبثبت من بقية ا ((الركن))قولو  (ُ)

 ساقط من )ـ(. ((فبطلت))قولو  (ِ)
 (.ِّٔ/ِينظر: ربرير الفتاكل: ) (ّ)

 ساقط من )ظ(. ((بفائدتو))قولو  (ْ)

 من )ـ(./أ ِِٕهناية لوح  ((أف))قولو (.  ٓ)
 كاؼبثبت من )ظ(, ك)ح(.  ((كما قيد))ساقط من األصل, كُب  )ـ(  ((كافية))قولو  (ٔ)
  .(َِٖ/ ِ) هناية احملتاجينظر:  (ٕ)
  .(ُٖٓ/ ِ) :العزيز شرح الوجيز ( ٖ)
 ساقط من )ظ(. ((صبع))قولو  (ٗ)
 . (َِٖ/ ِ) :هناية احملتاجينظر: ( َُ)
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, كلو دل تقًتف نية حنو االقتداء بالتحـر دل تنعقد اعبمعة؛ الشًتاط  أيضا باالقتداء دبأمـو
 اعبماعة فيها خبالؼ غَتىا فإهنا تنعقد فرادل.

تابعو عمدان ُب فعل أك سالـ أيضان بأىٍف عرض لو الشك ُب التشهد األخَت فوقف  َأْو() 
وِ المو )سالمو على س أم: ُب نية اقتدائو بو كقد انتظره كثَتا كما يفيده عطفو ِفيَها(  َمَع َشكِّ

ىذا على عدـ النية اؼبقيد بذلك, كالتقييد فيها بذلك من زيادتو, كما ذكره ىو قضية قوؿ 
أيضان, لكن قضية قوؿ  (2)((اجملموع))أىنَّو ُب حاؿ شكو كاؼبنفرد, كبذلك صرَّحى ُب  (1)الشيخُت:

كغَتذنا أف الشك ىنا كالشك ُب أصل النية أهنا تبطل باالنتظار   (4)((التحقيق))ك (3)((العزيز))
, كاألكجو (5)/ب[ متأخركفُٕٓالطويل كإف دل يتابع كباليسَت مع اؼبتابعة, كاعتمده صبع ]

فر األكؿ؛ ألف ذلك إدنا أثػَّرى مع الشك ُب أصل النية؛ ألنو ُب اغبقيقة ليس ُب صالة كإدنا اغت
مع  قصر الزمن؛ لكثرة عركضو خبالفو ىنا, فإنو كإف شك ُب نية االقتداء ىو  (6)لو ]ذلك[

كاؼبنفرد بال فرؽ, كال بد من مبطل كىو ما مىرَّ من اؼبتابعة مع   (7)ُب اغبقيقة ُب صالة كىو
 االنتظار الكثَت.

طه فيها, كلو عرض ذلك ُب اعبمعة أبطلها حيث طاؿ زمنو؛ ألىفَّ نيَّةى اعبماعة شر 
 فالشك فيها كالشك ُب أصل النية.

( فيو فعال كاف أك تركا؛ ألنو )َعِلَم َسْهَوُه ِبرُْكنٍ أم إمامو الذم  َمْن(اؼبأمـو ) تَاَبَع( َأوْ ) 
ليس من أفعاؿ الصالة لعدـ حسبانو لإلماـ, كالتقييد بعلم السهو كباؼبتابعة ُب ركن من 

                                                 

 .(ََِ/ ْ) :اجملموع شرح اؼبهذب, ك (ُٖٓ/ ِ) :العزيز شرح الوجيزينظر:  ( ُ)
  .(ََِ/ ْ) :اجملموع شرح اؼبهذب (ِ)

  .(ُٖٓ/ ِ) :الوجيز العزيز شرح (ّ)
 (.ُِٕالتحقيق )ص: (ْ)

  .(ِِٔ/ ُ) :أسٌت اؼبطالبينظر: ( ٓ)
 كاؼبثبت من بقية النسخ. ((ذكر))ُب األصل  ((ذلك))قولو  (ٔ)

 .((فهو))ُب بقية النسخ  ((كىو))قولو  (ٕ)
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 َأْو َعيََّن(ال يضر ) (1)ابعو ُب سهوه بًتؾ بعض, فًإنَّو/زيادتو احًتازان عما لو جهل سهوه أك ت
 .(2)بأف قاؿ: أيصلِّي خلف زيدو كظنَّوي أك اعتقده زيدان أك إمامان  ِإَماَمُو(اؼبأمـو )

( على َل يَ ِج بُ ) (3)حكم تعيُت اإلماـ بالشخص أك الوصف أك غَتذنا أنو/ )َو( 
عند اللبس أيصلِّي خلف اإلماـ منهم؛ ألىفَّ اؼبأمـو سواء ألتبس عليو أـ ال, بل يكفي 

: األكذل أىالَّ يعيػِّنىوي خالفان (4)/أ[ كعدمو بل قاؿ صبعُٕٔمقصود اعبماعة ال سنتلف بالتعيُِّت ]
بأف باف عمران ُب اؼبسألة األكذل أك مأمومان أك غَت مصل ُب  (6)/فََأْخطََأ() (5)البن يونس

ى اؼبيت ُب صالتو عليو الثانية؛ ألنو ربطها دبن دل ينو اال قتداء بو فبطلت صالتو, كما لو عُتَّ
 فأخطأ.

منفردان,  (10)االقتداء, كيصَت (9)أنو ينبةي أالَّ تبطل إال نية (8)كتبعو صبع (7)كحبث السبكي
كغَته بأىفَّ فساد النيَّة مبطله للصالة, كما لو اقتدل دبن شك ُب أىنَّو  (11)كرده الزركشي

, كبأىفَّ تقص  الفاسد الَّذم دل يكلف لو صىيػَّرىهي ُب حكم اؼبتالعب. بًالتػٍَّعًيُتً َته مأمـو
                                                 

 من )ـ(./ب ِِٕهناية لوح  ((فإنو))قولو (.  ُ)
 :       الوسيط ُب اؼبذىبكأخطأ بطلت صالتو ينظر: تعيُت اإلماـ ال رنب كلكن لو عينو (.  ِ)
  .(َِِ/ ْ) :اجملموع شرح اؼبهذبو ,(ِّٔ/ ْ) :العزيزو ,(ِّْ/ ِ)

 /أ من نسخة )ظ(.ُّّهناية لوح  ((أنو))قولو  .(ّ)
  .(ّٕٖ/ ِ) :النجم الوىاج ُب شرح اؼبنهاج, ك (ُٖٔ/ ِ) :العزيز شرح الوجيزينظر  ( ْ)
الشيخ شرؼ الدين ابن , ى بن يونس بن ؿبمد بن منعة اإلربلي اؼبوصليأضبد بن موسىو:  (.ٓ)

كاختصر كتاب اإلحياء , كتفقو على كالده كبرع ُب اؼبذىب, الشيخ كماؿ الدين بن يونس شارح التنبيو
للةزارل مرتُت ككاف يلقي اإلحياء دركسا من حفظو ككاف كثَت احملفوظ غزير اؼبادة متفننا ُب العلـو كزبرج 

 .(ّٔ/ٖ) :طبقات الشافعية الكربل للسبكي .توُب سنة اثنتُت كعشرين كستمائة, خلق كثَتبو 
 /ب من نسخة )ح(.ُّٗهناية لوح  ((فأخطأ))قولو (.  ٔ)
 (.ِْٔينظر: االبتهاج ُب شرح اؼبنهاج )ص:( ٕ)
  .(ّٖٖ/ ِ) :النجم الوىاجينظر: ( ٖ)
 .((بنية))ُب )ـ(  ((نية))قولو ( ٗ)
 .((كيصبح))ُب )ـ(  ((َتكيص))قولو ( َُ)
 (.ُِٗ, َِٗينظر: خادـ الرافعي كالركضة )ص: ( ُُ)
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كؿبل البطالف حيث دل يشر أك يقيِّد باغباضر كإال كأف قاؿ: أصلي خلف زيدو ذا, أك 
أك من ُب احملراب, كظىنَّوي أك اعتقده زيدان فباف عمران, فًإفَّ  (1)اغباضر أك ذا اغباضر كخلف ذا

؛ إذ ال أثر للظن مع الربط (3), كإف نازع فيو اؼبتأخركف(2)((الركضة))ُب  صالتو صحيحة كما
: ؿبلَّو إذا علَّق القدكة بالشخص, كإال بأىٍف نول (4)بالشخص, كًمٍن ٍب قاؿ ابن العماد

عن األئمة؛ ألىفَّ  (5)االقتداء باغباضر كدل سنطر ببالو الشخص, فال يصح كما نقلو اإلماـ
/ب[ فيو, كيلـز من اػبطأ ُب اؼبوصوؼ اػبطأ ُب ُٕٔذم ظىنَّوي كأخطأ ]اغباضر صفة لزيد الَّ 

الصفة, أم: فباف أىنَّو اقتدل بةَت اغباضر خبالؼ ما إذا علَّق بو؛ ألىفَّ الشخص ال يػيتىص وري 
دل يقع ُب الشخص لعدـ تأتيو فيو بل ُب  (6)فيو خطأ أصالن فصفتو تابعة لو, أم: فاػبطأ

ً خطؤيه. الظىنِّ كال عربة ب  الظىنِّ البػىُتِّ
كاعلم أىفَّ نيَّةى االقتداء بزيد, أك الصالة عليو ُب صورة اؼبيت من غَت ربطو قليبي 

 .(8)حىت إذا تبُت عىٍمران تبطل ُب تصويرىا عيسره كما نبو عليو اإلماـ  (7)باغباضر
صوَّره دبا إذا كقف عنو, ٍب   (10): كقولو ىو اغبق كبيَّنو دبا ذكره الشارح(9)قاؿ اؼبصىنِّفي 

ى  , فلو أف يصلِّي خلف اإلماـ اغباضر, فًإٍف عُتَّ اإلماـ كسط الصف كأشكل على اؼبأمـو
 شخصان منهم اعتقده إمامان فًإٍف أصاب صحٍَّت كإالَّ فال.

                                                 

 .((ذم))ُب )ـ(  ((ذا))قولو ( ُ)
 . (ّٔٔ/ ُ) :ركضة الطالبُت ( ِ)
  .(ّٖٖ/ ِ) :النجم الوىاجينظر: ( ّ)
 (.ُُْالقوؿ التاـ ُب أحكاـ اؼبأمـو كاإلماـ )ص: ( ْ)
  .(ّٕٖ/ ِ) :هناية اؼبطلب ُب دراية اؼبذىب ( ٓ)
 .((ُب اػبطأ))ُب )ظ(  ((فاػبطأ))قولو  (ٔ)
 .((ما اغباضر))ُب )ـ(  ((باغباضر))قولو  (ٕ)
  .(ّٕٖ/ ِ) :هناية اؼبطلب ُب دراية اؼبذىب ( ٖ)
 (.ُّٖ/ُ) إخالص الناكمينظر: ( ٗ)
 أ(.ُّٓ/ُينظر: شرح اإلرشاد للجوجرم: ) (َُ)
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ى (1)كصوَّره ُب اعبنازة  : دبا إذا حضر جنازتاف صلَّى على أحدذنا ٍب اشتبهتا, فإذا عُتَّ
فًإٍف اعتقده زيدان كأصاب صحٍَّت, كإالَّ فال, كىو مردكد فًإنَّو ليس مطابقان  (2)اؼبصلِّى عليو/

 (3)للمقصود, كىو تصوير االقتداء بزيدو مطلقان من غَت ربط باغباضر ليكوف البطالف لذلك
ًف ]  -مع االقتداء-/أ[ فيو ُٕٕدبجرده, كىذا التصوير لو ربقق ُب كيلي من صورٌب البيٍطالى

ًف إدنا جاء لسبب آخر كىو التجويز كونو مأمومان, يزيد الربط ا لقليب باغباضر فاغبكم بالبيٍطالى
 أك كونو مأمومان حقيقة.

كاألحسن ما أجاب بو ابن األستاذ كىو أنو ُب صورة: أيصلِّي خلف زيدو كظىنَّوي زيدان, أك  
اغباضر فاقتدل بو, ٍب أىنَّو  زيد, كظنَّ ًإمامان فباف خالفو, صٌورى ُب ذىنو شخصان معينان اظبو 

 ظهر أىنَّوي غَته فال يصٌح؛ ألنو دل ييػٍحًرـى بإمامة من ىو مقتد بو.
كُب صورة: أيصلِّي خلف زيد ىذا كما معها جزـه بإمامة اغباضر, كقصده بعينو لكنو  

 .أخطأ ُب اظبو فلم يضر اػبطأ؛ ألىنَّو كقع ُب تابع ال مقصود
ى اإلماـ ُب غَت اعب )لَ(  كأخطأ ُب تعيينو فًإنَّو ال يقضي؛ ألىفَّ  َمَأُموَمُو(معة )إف عُتَّ

غلطو ُب النية ال يزيد على تركها اعبائز لو, أما اعبمعة فيضر ذلك فيها؛ ألف ما رنب 
التعرض لو يضر اػبطأ فيو, كىي ذبب فيها نية اإلمامة مقًتنة بالتحـر خبالؼ غَتىا فًإفَّ 

 . (4)ذلك سنة فيو كما يأٌب
 
 
 
 

                                                 

 (.ُْٖ/ُ) إخالص الناكمينظر: ( ُ)
 من )ـ(./أ ِِٖهناية لوح  ((ليوع))قولو (.  ِ)
 .((كذلك))ُب )ظ(  ((لذلك))قولو  (ّ)
  .(ِِٔ/ ُ) أسٌت اؼبطالبك  ,(َِِ/ ْ) :اجملموع شرح اؼبهذبك  ,(ّٖٔ/ ْ) :العزيزينظر:  (ْ)
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بأف يتفقا ُب األفعاؿ الظاىرة   (1): توافق نظم صالٌب اإلماـ كاؼبأمـورط الخامسالش
/ب[ عددان كإال دل يصح االقتداء, ككجب القضاء كما ُٕٕكالركوع كالسجود كإف اختلفا ]

زبالف  (2)أم: كيقضي من اقتدل بآخر ُب صالة َأِو اْختَ َلَفْت َصلَتُ ُهَما(أفاده قولو: )
كفرض, أك نفل خلف جنازة, أك كسوؼ أك عكسو, ككجنازة خلف  َنْظماً( صالتو )

جهلها كإف باف لو ذلك  (5)أـ (4)نية اإلماـ (3)كسوؼ كعكسو, فهي عشر صور سواء أعلم/
 .(6)قبل التكبَتة الثانية من صالة اعبنازة خالفا للركياين

صحَّت  نعم إف كاف اإلماـ ُب القياـ الثاين من الركعة الثانية من صالة الكسوؼ 
 (10)/كيؤيده تعليلهم عدـ (9), خالفان للشارح(8)كتبعو صبع (7)القدكة, كما حبثو ابن الرفعة

 . (11)الصحة بتعذر اؼبتابعة فإهنا ىنا غَت متعذرة, كإذا جوزنا القدكة دل ربصل لو الركعة ؼبا يأٌب
بةي أىفَّ : كمىٍنعي االقتداء دبن يصلي جنازةن أك كسوفان مشكله, بل ين(12)قاؿ اإلسنوم

؛ ألىفَّ االقتداء بو ُب القياـ ال ؿبالة, ٍب إذا انتهى إذل األفعاؿ اؼبخالفة, فًإٍف فارقو (13)يصحَّ/
استمرت الصحة كًإالَّ بطلت, كمن صلَّى ُب ثوب يرل عورتو منو عند الركوع, كيرد بأىفَّ 

                                                 

  (ُٗٔ/ ُاإلقناع ُب حل ألفاظ أيب شجاع ) (ّٖٔ/ ْ) العزيزينظر:  (ُ)
 .((صالتو))ُب )ظ(  ((صالة))قولو  (ِ)
 /ب من نسخة )ظ(.ُّّهناية لوح  ((أعلم))قولو (.  ّ)
 .((نية اإلماـ ؽبا))كُب )ح(  ((نية اإلما ؽبما))ُب )ـ(  ((نية اإلماـ))قولو  (ْ)
 .((أك))ُب بقية النسخ  ((أـ))ولو ق (ٓ)
 . (ِْٓ/ ِ) :حبر اؼبذىب للركياين ( ٔ)
  .(ّْ/ ْ) :كفاية النبيو ُب شرح التنبيو ( ٕ)
  .(ُِٖ/ ِ) :هناية احملتاجك  ,(ِِٕ/ ُ) :ؼبطالبأسٌت ا ينظر:( ٖ)
 ب(.ُّٓ/ُشرح اإلرشاد للجوجرم )  (ٗ)
 /أ من نسخة )ح(.َُْهناية لوح  ((عدـ))قولو (.  َُ)
  .(ُِٖ/ ِ) هناية احملتاج ينظر:(.  ُُ)
 (.ّٕٗينظر: كاُب احملتاج )ص: ( ُِ)
 من )ـ(./ب ِِٖهناية لوح  ((يصح))قولو (.  ُّ)
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, ٍب رأيت (1)ٍعًيًُت بل أكذلالربط مع التناُب مبطل فهو نظَت ما مىرَّ فيما لو أخطأ اؼبأمـو ُب التػَّ 
باعبنازة كالكسوؼ سجدٌب التالكة  (3)/أ[ بنحو ذلك. كأغبق البلقيٍتُٖٕأجاب ] (2)الشارح

كالشكر, كالذم يظهر جواز إحداذنا خلف األخرل, كإذا اعتربت ىذا مع الصور السابقة 
كنقلو عن , (4)بلةت حنو العشرين, كيصح الفرض خلف صالة التسبيح كما جـز بو بعضهم

كال ذبب اؼبفارقة ُب االعتداؿ بل رنب انتظاره ُب السجود على األكجو, كإذا  (5)((الكفاية))
طالت جلسة االسًتاحة دبا فيها من التسبيح كجب انتظاره ُب القياـ إف قلنا تطويلها مبطل 

 . (6)ككذا يقاؿ ُب اعبلوس بُت السجدتُت
كالعيد كاالستسقاء كعكسو, كيسن أف  كأفهم كالمو صحة العشاء مثال خلف الًتاكيح

ال يوافقو ُب تكبَتذنا الزائد أك تركو فليس ُب االستسقاء استةفار كما يأٌب ُب بابو, فمن عرب 
أم: على القوؿ بو ]إف ثبت أف فيو قوال كإال فهو كىم  (7)بقولو: ال يوافقو ُب االستةفار فيو
فقط كالظهر خلف  نِيًَّة(تلفت صالهتما )إف اخ َل(؛ )(8)سرل إليو من اػبطبة إذل الصالة[

, كمن الزمو َوَعَددًا(خلف النفل, كاألداء خلف القضاء كعكسو, ) (9)العصر, كالفرض
 اختالؼ النية كالصبح خلف الظهر كعكسو, كال قضاء لصحة االقتداء؛ ألىفَّ نظم الصالة 

 

                                                 

 (.ْٖٓحة )تقدـ ُب صف ( ُ)
 ب(.ُّٓ/ُ) شرح اإلرشاد للجوجرم (ِ)
 (.ِّٓ/ُتدريب اؼببتدم كهتذيب اؼبنتهي: ) (ّ)

  .(َّٗ/ ِ) :النجم الوىاج ُب شرح اؼبنهاجينظر:  ( ْ)
  .(ْٓ/ ْ) :كفاية النبيو ُب شرح التنبيو (ٓ)
 .((فقط))ىنا زاد  ُب )ـ( قوؿ   (ٔ)

 ساقط من بقية النسخ. ((فيو))قولو  (ٕ)

 زيادة من بقية النسخ. ((الصالة  -إذل-من قولو ))إف ثبت  (ٖ)

 .((العصر))ُب )ظ(  ((الفرض))قولو  (ٗ)
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يصلي مع النيب  (3)معاذكاف   (2)كؼبا صحَّ عن جابر (1)/ب[ يتةَت باختالؼ النية,ُٖٕال ]
 كىي  اخل... إف  (4)العشاء فينطلق إذل قومو فيصليها هبم ىي لو تطوع كؽبم مكتوبة ,

كانت من قوؿ جابر فهو ال يقوؽبا إال بعلم, كغَت ذلك مقيس عليو, ٍب ًإٍف كانت صالة 
( اؼبأمـو مَّ )فَِإْن أَت َ اؼبأمـو أطوؿ كمَّلىها بعد سالـ إمامو, كإف كانت صالة اإلماـ أطوؿ 

ًإٍف شاءى؛ ليسلِّمى معو, كىو األفضل كما ُب  َأِو انْ َتَظَر(إمامو ًإٍف شاءى كسلَّمى, ) فَاَرَق(صالتو )
لةرض أداء السالـ ُب اعبماعة؛ كلوركده  -(7)كإف استةربو األذرعي-  (6)كغَتىا (5)((الركضة))

بالتشهد كأنو ال يعيده معو, بل ُب صالة اػبوؼ, كاألكجو أف االنتظار إدنا ىو بالسالـ ال 
)َحْيُث رنوز االنتظار بقيد زاده بقولو:  (8)يستدًن الدعاء كإف طاؿ أضعاؼ التشهد, كإدنا/

كما إذا صلى الصبح خلف الظهر كجلسا ُب التشهد, كإال بأف قعد اؼبأمـو كحده    (9)قَ َعَدا(
دل يفعلو اإلماـ خبالفو ُب كأف صلى اؼبةرب خلف العشاء امتنع االنتظار؛ ألنو زندث قعودا 

                                                 

 (.ُْٖ/ُ) إخالص الناكمينظر: ( ُ)
, جابر بن عبد اهلل بن عمرك بن حراـ األنصارم, صحايب جليل, أحد اؼبكثرين عن النيب  :ىو ( ِ)

, كسَت أعالـ (ّْْ/ُ) :اإلصابة نظر:ي ىػ . ٖٕسنة  شهد العقبة كالكثَت من الةزكات, توُب باؼبدينة
 .(ُٖٗ/ّ) :النبالء

أبو عبد الرضبن ميعاذ بن جبل بن عمرك األنصارم اػبزرجي, أحد السبعة الذين شهدكا العقبة  :ىو (ّ)
توُب سنة  ,من األنصار كقد شهد بدرنا كاؼبشاىد كلها, ككاف من قراء الصحابة كعلمائهم كأمرائهم

 .(ِْٕ - ِْٔ/ ّ) :اإلصابةك , (ُْٗ/ ٓ) :ر: أسد الةابةنظيىػ. ُٕ
ركاه أيضا ُب ك  ,اختالؼ نية اإلماـ كاؼبأمـو باب (ََِ/ ُ) ركاه هبذا اللفظ الشافعي ُب االـ (ْ)

ٍب قاؿ حديث ثابت ال أعلم حديثا يركل من طريق كاحد أثبت من  كتاب اإلمامة.  (ٕٓ)ص:  مسنده
 .(ُِٕ/ ْ) :اجملموع شرح اؼبهذبو النوكم ُب . كصححىذا كال أكثق يعٍت رجاال

 . (ّٖٔ/ ُ) :ركضة الطالبُت ( ٓ)
  .(َِٕ/ ْ) :اجملموع شرح اؼبهذبينظر:  (ٔ)
 (.ّْٗينظر: التوسط كالفتح بُت الركضة كالشرح )ص: (ٕ)

 من )ـ(./أ ِِٗهناية لوح  ((كإدنا))قولو (.  ٖ)
 (.َُُ(, كاإلرشاد )ص:َُٖينظر: اغباكم الصةَت )ص: (ٗ)
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 (1)األكذل فإنو يكوف مستصحبا عبلوس اإلماـ, كتعبَته بالقعود خالؼ تعبَت أصل الركضة
كقضيتو أنو لو  (5)/أ[ كغَتهُٕٗ] (4)بالتشهد, كبو عرب السبكي  (3)((التحقيق))ك (2)((اجملموع))ك

أنو يلزمو مفارقتو, كقضية   جلس اإلماـ لالسًتاحة ُب الثاين أك التشهد ُب األكؿ كدل يتشهد
عكسو, كاألكؿ ىو اؼبنقوؿ, فما اقتضاه ىو اؼبعموؿ بو كما يفهمو كالـ  كالـ اؼبصنف

كيوجو بأف جلوس االسًتاحة ؼبا كاف تطويلو مبطال دل ننظر لفعل اإلماـ لو؛ ألىنَّو  األذرعي
لت صالتو, كجلوسو من لو استدامو بط (6)اإلماـ؛ ألىفَّ اإلماـ/ كاف غَت ما فعلوإذا استدامو  

 غَت تشهدو كىالى جلوسو فلم يعتد بو أيضان كجلوس االسًتاحة.
اؼبفارقة كىو متجو  (7)/كقضية التعبَتين معان أنو لو ترؾ إمامو اعبلوس أك التشهد لزمو

كليس التعبَت هبما جريان على الةالب بل لو فائدة كىي عدـ فحش اؼبخالفة باستمراره فيما  
ما إذا فعلو فيتخَت بُت ما ذكر  (8), كىي منتفية عند تركو ذلك ]خبالؼ[كاف فيو اإلماـ

اؼبفركض كعكسو, فإنو  (9)( كالركوع أك القعود ُب ؿبل ]القياـ[ )َكَمْن تَ َرَك ِإَماُمُو فَ ْرضاً 
حىت  (10)يتخَت بُت أف يفارقو بالنية أك ينتظره, كىو األفضل قياسان على ما مرَّ كال يتابعو

صالهتما؛ ألنو إف تعمد فصالتو باطلة, كإال ففعلو غَت معتد بو, كيشًتط أف ال يفضي نظم 
, فإف أفضى لذلك كجب (11)/ب[ صباعةُٕٗانتظاره إذل تطويل ركن قصَت كما نبو عليو ]

                                                 

  .(َُِ/ ِ) :العزيز شرح الوجيز ( ُ)
 . (َِٕ/ ْ) :اجملموع شرح اؼبهذب (ِ)
 (.َِٔ)ص: التحقيق( ّ)
 (.ِّٓينظر: االبتهاج ُب شرح اؼبنهاج )ص:( ْ)
  .(ِِٕ/ ُ) :أسٌت اؼبطالبينظر:   (ٓ)
 /أ من نسخة )ظ(.ُّْهناية لوح  ((اإلماـ))قولو (.  ٔ)
 /ب من نسخة )ح(.َُْهناية لوح  ((لزمو))قولو (.  ٕ)
 (.َِٕ/ُساقط من األصل كاؼبثبت من بقية النسخ كىو ما ُب فتح اعبواد ) ((خبالؼ ))قولو ( ٖ)
كلعلو سبق قلم من الناسخ, كاؼبثبت من بقية النسخ كىو ما ُب  ((اإلماـ))ُب األصل  ((القياـ))قولو ( ٗ)

 (.َِٕ/ُفتح اعبواد )
 .((بعوبتوا ))ُب )ظ(  ((يتابعو))قولو ( َُ)
  .(ِِٖ/ ُ) :أسٌت اؼبطالبينظر: ( ُُ)
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أف ينتظره ُب السجود, كمشل كالمو ما لو قاـ اإلماـ ػبامسة فيتخَت بُت اؼبفارقة كاالنتظار 
, كىو اؼبعتمد, كإف كقع ُب ؿبل آخر منو (3)كغَته (2)((اجملموع))ا صرح بو ُب كىو م (1)]أيضان[

 .  (6)كغَته (5)اإلسنوم (4)أنو ال ينتظره كاغًت بو
من ٍب يقضي  (وَ ): اؼبوافقة ُب السنن اليت تفحش اؼبخالفة فيها الشرط السادس

( أك تشهد أكؿ َكَسْجَدِة ِتَلَوةٍ  ةٍ ِفي ُسنَّ ( كقعت بينو كبُت اإلماـ ))ِبُفْحِش ُمَخاَلَفةٍ اؼبأمـو 
, كصرح بو (ٖ)/(7)فعلو أحدذنا كتركو اآلخر عمدان؛ كإف غبقو على القرب كما اقتضاه كالمهم

عن فرض اؼبتابعة إذل سنة,  (12)؛ لعدكلو(11)خالفان ؼبن قيده بذلك (10)كغَته (9)الزركشي
راغ اإلماـ, نعم لو ترؾ اؼبأمـو التشهد سجود السهو التسليمة الثانية؛ ألف ذلك يفعل بعد ف

األكؿ كقاـ عمدا دكف اإلماـ دل تبطل صالتو كما مر, أما إذا دل تفحش اؼبخالفة فال يضر 
اإلتياف بالسنة كجلسة االسًتاحة كالقنوت إف كاف مع اإلتياف بو يدرؾ اإلماـ ُب السجدة 

 األكذل؛ ألف ذلك زبلف يسَت.

                                                 

 زيادة من بقية النسخ. ((أيضا))قولو ( ُ)
 . (َِٕ/ ْ) :( اجملموع شرح اؼبهذبِ)
  .(ُٔ/ ّ) :هناية اؼبطلب ُب دراية اؼبذىبينظر: ( ّ)
 .((كاعتربه))ُب )ـ(  ((كاغًت بو ))قولو ( ْ)
 (.ْٗٗينظر: كاُب احملتاج )ص: (ٓ)
  .(ُّٗ/ ِ) :م الوىاجالنجينظر:  ( ٔ)
  .(ُّٖفتح اؼبعُت )ص: ينظر: ( ٕ)
 من )ـ(./ب ِِٗهناية لوح  ((كالمهم))قولو (.  ٖ)
 (.ُّٗ, ُّٖينظر: خادـ الرافعي كالركضة ) ( ٗ)
  .(ِْٗ/ ُ) :الةرر البهيةينظر: ( َُ)
الوسيط ينظر:  رب.أطلق الةزارل كالرافعي القوؿ: بأنو ال بأس بانفراده بالقنوت إذا غبقو على الق (ُُ)

  .(َُٗ/ ِ) :العزيز شرح الوجيزك  ,(ِّٔ/ ِ) :اؼبذىب
 .((بعدكلو))ُب )ـ(  ((لعدكلو))قولو ( ُِ)
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التشهد أحدث قعودا كقوال دل يفعلو اإلماـ,  (2)ُب (1)أنوكفارؽ القنوت التشهد األكؿ ب
/أ[ ٍب لو جلس اإلماـ َُٖكُب القنوت إدنا طوؿ ما كاف فيو اإلماـ فال فحش, كمن ]

حينئذ كالقنوت,  (3)للتشهد كأتى بشيءو منو ٍب ترؾ باقيو جاز للمأمـو إكمالو؛ ألنو
أم كاغباؿ أف  َوُىَو(( بسرعة )ِإَماٍم َسَجَدَىا )َمعَ اؼبأمـو كجوبا عن سجدة التالكة  َويَ ْرِجُع()

( كبطء حركة أك نسياف؛ إذ اؼبتابعة فرض كالسجود سنة, فإف كاف )يَ ْهِوي ِلُعْذرٍ اؼبأمـو 
التخلف بال عذر أك دل يرجع معو بطلت صالتو إف علم كتعمد, كؼبصلي حنو ظهر خلف 

كىو فراؽ بعذر فال   -ُب اؼبةرب صبح أك مةرب, الفراؽ عند القنوت ُب الصبح أك التشهد
كاالنتظار كىو أفضل, كال يضر تطويلو االعتداؿ دبتابعة اإلماـ ُب القنوت,  -كراىة فيو 

كجلسة االسًتاحة دبتابعتو لو ُب التشهد إغباقا لو باؼبسبوؽ, كتصح الصبح خلف حنو 
كيقاس بو الفراؽ  إف دل شنكنو, كيكوف بعذر فال كراىة أيضا, (4)الظهر, كلو الفراؽ للقنوت

 لسجدة التالكة.
: اؼبتابعة ُب أفعاؿ الصالة كأقواؽبا بأف رنرم على إثره حبيث يكوف الشرط السابع

ابتداؤه بكل منها متأخرا عن ابتداء اإلماـ كمتقدما على فراغو منو, كىذا بياف للمتابعة 
( بَِأْن لَ ْم يَ َتَخلَّفْ ا )منو أنو يقضي أيض )َو(الكاملة, كأما الواجبة منها فسيعلم من كالمو, 

( عن إحراـ إمامو, بأف تقدـ عليو بو أك فارقو )بِِإْحَراِموِ /ب[ زبلفو َُٖأم بسبب عدـ ]
)طَاَل ك( بسبب شكو أثناء التكبَت أك بعده, ىل قارنو فيو أك ال, َأوْ فيو أك ُب بعضو )

 (ٔ)ر تكبَته فباف خالفو/( أم ُب التخلف أك عدمو أك بسبب اعتقاده تأخِفيوِ منو ) (5)(َشكٌ 

                                                 

 ((بأف))ُب )ـ(  ((بأنو))قولو ( ُ)
 ساقط من )ـ(. ((ُب))قولو ( ِ)
 ساقط من )ح(. ((ألنو))قولو ( ّ)
 كلعلو سبق قلم من الناسخ.  ((ُب التشهد كجلسة االسًتاحة دبتابعتو لو))ىنا كقع زيادة ُب )ـ(  ( ْ)
 ظ(.ُب )(( فيو))ىنا كقع زيادة قولو ( ٓ)
 من )ـ(./أ َِّهناية لوح  ((خالفو))قولو (.  ٔ)
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, كألنو نول االقتداء بةَت مصلي؛ ألنو يتبُت بتماـ التكبَت الدخوؿ فيها من  (1)لظاىر األخبار
أكلو؛ فاالقتداء قبل سبامو اقتداء دبن ليس ُب صالة أك دبن دل يعلم كونو فيها, كإلمكاف 

فعلم أنو يشًتط تيقن  االطالع على حاؿ اإلماـ ُب األخَتة, كبو فارؽ ما لو باف جنبا,
من زيادتو تبعا لإلسنوم  -عن صبيع تكبَتة اإلماـ, كخرج بقولو  (2)تأخر صبيع تكبَته

, ما إذا زاؿ عن قرب, كالشك ُب أصل النية أك نية االقتداء كذا صبع (4)((طاؿ)): -(3)كغَته
ا مر ُب الشرط فإف بينهما فرقا كم (ٕ)/, كفيو نظر (6), كتبعوه(5)((اؼبهمات))بُت ىذين ُب 

ما ىنا بالشك ُب أصل النية ال ُب نية االقتداء, كأفهم كالمو أف  (ٖ)الرابع, كاألكجو قياس/
ُب غَت التحـر كلو ُب السالـ ال يضر, كىو كذلك لكنها مكركىة كالتخلف عنو  (9)اؼبقارنة

ه الثالثة, إذل فراغ الركن كالتقدـ عليو بابتدائو للنهي عن ذلك, كيفوتو عند قصده ألحد ىذ
فهي صباعة صحيحة   (11)كالبةوم  (10)/أ[ كما ذكره الشيخافُُٖكفعلو لو فضيلة اعبماعة ]

 لكن ال ثواب فيها. 
                                                 

عن فرس فجحش شقو األشنن,  , يقوؿ: سقط النيب  أنس بن مالكلعلو يشَت غبديث  (ُ)
ه قعودا, فلما قضى الصالة قاؿ: كراءفدخلنا عليو نعوده, فحضرت الصالة, فصلى بنا قاعدا, فصلينا 

إدنا جعل اإلماـ ليؤًب بو, فإذا كرب فكربكا, كإذا سجد فاسجدكا, كإذا رفع فارفعوا كإذا قاؿ: ظبع اهلل "
          صحيح مسلم  ".ؼبن ضبده. فقولوا: ربنا كلك اغبمد, كإذا صلى قاعدا, فصلوا قعودا أصبعوف

 .ئتماـ اؼبأمـو باإلماـباب اكتاب الصالة,  (ُُْ( )َّٖ/ ُ)
  ((.تكبَتتو))ُب )ظ( ك )ح(  ((تكبَته))قولو ( ِ)
  .(ِِٖ/ ُ) :أسٌت اؼبطالبينظر: ( ّ)
 (.َُُ(, كاإلرشاد )ص:َُٖينظر: اغباكم الصةَت )ص:( ْ)
 (.ّّٓ/ّ: )اؼبهمات(.  ٓ)
  .(ُّْ/ ُ) :الةرر البهيةينظر: ( ٔ)
 ة )ح(./أ من نسخُُْهناية لوح  ((نظر))قولو (.  ٕ)
 /ب من نسخة )ظ(.ُّْهناية لوح  ((قياس))قولو (.  ٖ)
 .((اؼبفارقة))ُب )ظ(  ((اؼبقارنة))قولو ( ٗ)
  .(ِّْ/ ْ) :اجملموع شرح اؼبهذب, ك (َُٗ/ ِ) :العزيز شرح الوجيزينظر:  (َُ)
 .(َِٕ/ ِ) :التهذيب ُب فقو اإلماـ الشافعي (ُُ)
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كفائدة صحتها حينئذ سقوط إٍب تركها إف كانت كاجبة, ككراىتو إف كانت سنة, فقوؿ 
صح لو اعبمعة كٍىمه  انتفاء الفضيلة يلزمو اػبركج عن اؼبتابعة حىت يصَت كاؼبنفرد, كال ت (1)صبع:

, كأجرل ذلك ُب كل مكركه من حيث اعبماعة, دبعٌت أنو ال (3)كغَته  (2)كما بينو الزركشي
شنكن كجوده ًإالَّ فيها كاالنفراد عن الصف كحنوه فبا يأٌب, كاألكجو اختصاص الفوات دبا 

نتفاؤه من الكل أك البعض دكف غَته, كإنا حيث قلنا بالفوات فاؼبراد ا (4)قارف فيو ]من[
 أصلو؛ ألف الكراىة لذات اعبماعة ال ألمر خارج عنها.

دَ ( بسبب إف ))َأوْ   ماً ( اؼبأمـو تَ َعمَّ ( كإف دل )بَِتَماِم رُْكَنيْ ِن ِفْعِليِّيْ نِ ( على إمامو )تَ َقدُّ
يكونا طويلُت؛ لفحش اؼبخالفة بال عذر, كبو فارؽ ما يأٌب من عدـ االعتداد بالركن 

: كال سنفى بياف السبق بركنُت من قياس ما ذكرناه ُب (6( )5)أصل ]الركضة[ القصَت, قاؿ ُب
رفع ىو فحُت رفع  (8)بأف يركع قبل إمامو فحُت ]ركع[ (7)التخلف, كلكن مثَّلو العراقيوف

سجد ىو فلم رنتمعا ُب الركوع كال ُب االعتداؿ, كىو ـبالف ؼبا سبق ُب التخلف, فيجوز 
/ب[ بالتقدـ ُُٖ, كأف سنتص ىذا ](َُ): أك عكسو/(9)مأف يقاؿ دبثل ىذا ىناؾ, أ

لفحشو, كىذا الثاين ىو األكجو, كيؤيده أف التقدـ بتماـ ركن فعلي كأف ركع كرفع كاإلماـ 
وافقو, كقيل زنـر كتبطل, ف دل يعتدؿ كره, كيسن لو العود ليقائم حراـ خبالؼ التأخر بو, فإ

                                                 

  .(ُٕٖفتح اؼبعُت )ص: ينظر:  (ُ)
 (.ّّٓ -ّّّخادـ الرافعي كالركضة )ص: ينظر:( ِ)
  .(ُٖٖفتح اؼبعُت )ص: ينظر: ( ّ)
 ساقط من األصل كاؼبثبت من بقية النسخ. ((من))قولو ( ْ)
 ساقط من األصل كاؼبثبت من بقية النسخ.  ((الركضة))قولو ( ٓ)
  .(ُّٗ/ ِ) :العزيز شرح الوجيز ( ٔ)
  .(ٖٕ/ ُ) :فتح الوىابينظر:  ( ٕ)
 ساقط من األصل كاؼبثبت من بقية النسخ.(( ركع))قولو ( ٖ)
 من )ـ(.ساقط  ((أم))قولو (.  ٗ)
 من )ـ(./ب َِّهناية لوح  ((أك عكسو)) قولو(.  َُ)
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لو سنٌَت بُت العود كالدكاـ, كأف التقدـ بالفعليُت فإف سها بالركوع قب (1)كجـز بو ُب األنوار
جهال أك سهوا شننع حسباف الركعة حيث دل يعدذنا مع اإلماـ خبالؼ التأخر هبما كذلك 

كالـ الشيخُت التسوية, فبنوع, بل ظاىره ما   : ظاىر(2)ائيكقوؿ النشفإنو ال شننع حسباهنا, 
 ذكرناه.  

ف كبتماـ صورة اغبرمة اؼبذكورة كبالفعليُت القولياف  كخرج بتعمد اعبهل كالنسياف اؼبذكورا
 , كالقورل كالفعلي كالفاربة كالركوع.(3)كالتشهد كالصالة على النيب

, كمثلو التقدـ بالسالـ كالفعلي كلو طويال كىو   (4)نعم التقدـ بالتحـر مبطل  كما مىرَّ
 اؼبقصود ُب نفسو.

 .(5)ىنا كفيما بعده من زيادتو ((تعمد))كقولو:  
( أم بركنُت فعليُت تامُت حيث ال بِ ِهَما( عن اإلماـ )ت ََخلُّفاً بسبب تعمده ) َأْو() 

عذر كما يعلم فبا يأٌب كإف دل يكونا طويلُت لفحش اؼبخالفة نظَت ما مر, كأف سجد اإلماـ 
/أ[ السجدة الثانية, كقاـ كقرأ كىول للركوع كاؼبأمـو جالس بُت السجدتُت, أك ركع ُِٖ]

, (6)ـ كاعتدؿ كىول للسجود كإف كاف للقياـ أقرب كاؼبأمـو قائم, ىذا ما عليو الشيخافاإلما
جبهتو باألرض ُب اؼبثاؿ  (7)كقيل: يعترب مالبسة اإلماـ ركنا ثالثا كالسجود بأف ]يضع[

 الثاين.

                                                 

 (.َُٖ/ُ: )ألعماؿ األبرار األنوار (ُ)
كتاب النكت على التنبيو لو  , النشائي الشيخ كماؿ الدينىو: أضبد بن عمر بن أضبد اؼبدعبي  (ِ)

طبقات  . قٖٕٓ, تبريز ُب اعبمع بُت اغباكم كالوجيز ككتاب كشف غطاء اغباكم الصةَتككتاب اإل
 .(ُٗ/ ٗ) :الشافعية الكربل للسبكي

 ساقط من بقية النسخ. ((قولو ))على النيب( ّ)
 ساقط من )ـ(. ((مبطل))قولو ( ْ)
  (.َُُ(, كاإلرشاد )ص:َُٖاغباكم الصةَت)ص: ينظر:( ٓ)
  .(ِّٓ/ ْ) :اجملموع شرح اؼبهذب, ك (ُِٗ/ ِ) :الوجيز العزيز شرحينظر: ( ٔ)
 ساقط من األصل كاؼبثبت من بقية النسخ. ((يضع))قولو ( ٕ)
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أٌب ( بسبب تعمد اؼبأمـو اؼبوافق, كسي، )َأوْ كخرج بالفعليػٍَُّت التأمَُّت غَتيذنا نظَت ما مرَّ 
( من األركاف كىي اؼبقصودة ُب نفسها فال يعد منها )بَِأْربَ َعٍة َطوِيَلةٍ تعريفو زبلفا عن اإلماـ 

القصَت كىو االعتداؿ كاعبلوس بُت السجدتُت, كما صرَّحى بًًو كًإٍف نافاه ما اقتضاه كالـ اؼبنت 
ربعة ـبالف لتعبَت باأل (2)اعبلوس بُت السجدتُت طويل, ٍب تعبَته كأصلو (1)السابق من أىفَّ 

 . (4)بأكثر من ثالثة ]طويلة[ (3)األصحاب
كأجيب بأىفَّ مراده أربعة طويلة كاملة من القولية كالفعلية فتجب اؼبتابعة ُب اػبامس 

اؼبتابعة ُب  (5)منها, كاألصحاب دل يعتربكا القولية؛ إذ ال يظهر هبا فحش اؼبخالفة فأكجبوا/
كاف صنيعهم أكذل, كقد مثلوا ذلك بأف يركع اإلماـ ُب الثانية الرابع فال خالؼ ُب اؼبعٌت كإف  

/ب[ كاؼبأمـو ُب اعتداؿ األكذل فتابعو ُب الركوع فإف زبلف بطلت صالتو. ُِٖمثال ]
متصور, كتكلف  (7)بالتقدـ أيضا, كىو غَت/ ((بأربعة))توىم تعلق قولو:  (6)((اغباكم))كعبارة 

( )بُِعْذٍر َأْوَجَبوُ كؿبل التقييد هبا إذا كاف التخلف عنو  كىم, (8)تصويرىا فيو كما كقع لبعضهم
( ُب )ُبْطءٍ اشتةاؿ موافق بافتتاح أك تعوذ أك  نَ ْحُو(كجوب ذلك التخلف ) (9)/أم: اقتضى

( كاجبة أيضا كالفاربة أك بدؽبا خبالؼ )َوَشكٍّ ِف ي ِقَراَءةٍ قراءتو الواجبة لعجز لسانو كحنوه 
ك ُب قراءتو ال يوجب التخلف ؽبا بل تبطل صالتو بتماـ يء فيو كالشفإف البطقراءة السورة 

                                                 

 ساقط من )ـ(. ((أف))قولو ( ُ)
 (. َُٖ)ص:اغباكم الصةَت للقزكيٍت  (ِ)
  .(ُّٕ/ ُ) :ركضة الطالبُت, ك (ُْٗ/ ِ) :العزيز شرح الوجيزينظر: ( ّ)
 ساقط من األصل كاؼبثبت من بقية النسخ ((طويلة))قولو ( ْ)
 من )ـ(./أ ُِّهناية لوح  ((فأكجبوا))قولو (.  ٓ)
 (.َُٖ)ص: ينظر: اغباكم الصةَت للقزكيٍت( ٔ)
 /أ من نسخة )ظ(.ُّٓهناية لوح  ((غَت))قولو (.  ٕ)
  .(ِّْ/ ُ) :الةرر البهيةينظر: ( ٖ)
 ./ب من نسخة )ح(ُُْهناية لوح  ((اقتضى))قولو (.  ٗ)
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بأف كاف  (3)((التحقيق))ك (2)((اجملموع)), ككذا لو كاف زبلفو لوسوسة كما ُب (1)ركنُت ]فعليُت[
 .(4)تردد الكلمات من غَت موجب سواء أكانت ظاىرة أـ ال كما مىرَّ 

, ]كمىرَّ ما يؤخذ منو أنو ال زنتاج ىنا مه ىى كنقل القمورل  عن النوكم أف الوسوسة عذر كى 
, كإذا (5)إذل تقييد الوسوسة بالظاىرة؛ ألف تأخره بسببها إذل سباـ الركنيُت يستلـز ظهورىا[

سبقو  (7)عذر اؼبتخلف حىت (6)علم أف التخلف لعذر أكجبو بتماـ األربعة مبطل ]كداـ[
( )فَ ْليُ َواِفقْ رة التخلف إلسباـ الفاربة اإلماـ بثالثة أركاف طويلة كالركوع كالسجدتُت ُب صو 

/أ[ فيما إذا كاف ُّٖ( كىو القياـ ُب ىذه الصورة كالركوع ])الرَّاِبعِ ( الركن )ِفيإمامو كجوبا 
ُب  (8)اؼبأمـو ُب اعتداؿ األكذل لزضبة كاإلماـ قد ركع ُب الثانية مثال, فإنو يستمر معو قائما

كيًتؾ ترتيب نفسو ؼبا فيو من اؼبخالفة  (9)ر متابعا لواألكذل كيركع معو ُب الثانية, كيستم
الفاحشة اؼببطلة كاحملسوب لو حينئذ ُب اؼبسألة الثانية من ركوعها ىو األكؿ لوقوعو ُب ؿبلو, 
كالثاين إدنا أتى بو للمتابعة, كتصَت ركعتو حينئذ ملفقة من ركوع األكذل كسجود الثانية, 

للسعي على ترتيب نفسو  (10)التارؾ )ثُ مَّ يَ َتَداَرْك(فيها كيدرؾ هبا اعبمعة إف كانت الزضبة 
سالـ اإلماـ ما بقي عليو بأف يأٌب بركعة مثال ُب اعبمعة أك غَتىا بعد سالـ اإلماـ, كىذا ُب 

أمكنو كلو على ظهر إنساف كلو  (11)( عن السجود بأف)َكَخاِلٍص ِمْن زَْحَمةٍ اؼبوافقة كالتدارؾ 

                                                 

 ساقط من األصل كاؼبثبت من بقية النسخ. ((فعليُت))قولو ( ُ)
  .(ِّٔ/ ْ) :( اجملموع شرح اؼبهذبِ)
 (.ِْٔالتحقيق )ص:( ّ)
 ساقط من بقية النسخ. ((سواء أكانت ظاىرة أـ ال كما مر))قولو ( ْ)
 زيادة من بقية النسخ. ((ظهورىا -إذل -كمر ))قولو من ( ٓ)
 كاؼبثبت من بقية النسخ. ((كقاـ))صل ُب األ ((كداـ))قولو ( ٔ)
 .((حُت))ُب )ـ(  ((حىت))قولو ( ٕ)
 ساقط من )ـ(. ((قائما))قولو ( ٖ)
 ساقط من بقية النسخ. ((لو))قولو ( ٗ)
 .((التدارؾ))ُب )ـ(  ((التارؾ))قولو ( َُ)
 .((فإف))ُب )ـ(  ((بأف))قولو ( ُُ)
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كفيو كقفو إف دل يعلم  (3)األمر فيو يسَت, قالو ُب اؼبطلب (2), مع أف/(1)بةَت إذنو للحاجة
( )ُذُىولٍ كخالص من )َو(رضاه بذلك أك دابة ككاف مع ذلك ترتفع أسافلو عن أعاليو, 

لنسيانو القدكة بأف تذكر, فإنو رنب على كل منهما موافقة اإلماـ فيما ىو فيو كقت 
بعده, كلو بعد مضي أركاف كثَتة زائدة على  (4)خلوصو إذا كاف اإلماـ ُب الرابع فما

/ب[ األربعة لعذره ُب التخلف ما دامت الزضبة قائمة كالذىوؿ حاصال كلو بأركاف  ُّٖ]
أخذا من كالـ األذرعي؛ كىو ظاىر كإف   (5)كثَتة كما اقتضتو عبارتو كجـز بو ُب الشرح

تدارؾ بعد سالـ اإلماـ ما فاتو خالفو, كإذا كافق عند اػبلوص  (6)((اغباكم))اقتضت عبارة 
إف زاؿ عذره كأف فرغ من القراءة أك زالت الزضبة أك الذىوؿ  (7)(وَ )من ركعة أك أكثر, 

َلوُ  ( بالسعي )أََتمَّ رَْكَعَتوُ بأف دل يشرع اإلماـ فيو حىت زاؿ العذر  (9)قبل الرابع (8)( ]أم[)قَ ب ْ
 خلف اإلماـ على ترتيب نفسو.

ربة بشركعو ُب االنتصاب للقياـ أك اعبلوس, بل البد من استقراره كأفهم كالمو أنو ال ع
اإلماـ فيما  َواَفَق(بعد إسبامو ركعتو ) (وَ )ُب أحدذنا؛ ألف ما قبل ذلك مقدمة للركن ال منو, 

( فإذا أدركو ُب القياـ كدل يركع حىت أًب الفاربة فذاؾ كإال )َكَمْسُبوقٍ ىو فيو, كىو حينئذ 
درؾ الركعة كما إذا أدركو ُب الركوع بشرطو اآلٌب أك بعد الركوع كقبل سقط عنو باقيها كأ

السالـ تابعو فيما ىو فيو كفاتتو ىذه الركعة كإف حسبت لو الركعة اليت أتى هبا على ترتيب 
/أ[ سلم فاتت ُْٖنفسو حىت إذا كاف ُب اعبمعة أتى بعد سالمو بركعة, كإف كجده ]

                                                 

 .((للعاجز))ُب )ـ(  ((للحاجة))قولو ( ُ)
 من )ـ(./ب ُِّهناية لوح  ((أف))ولو ق(.  ِ)
  .(ُٔٔ/ ِ) :هناية اؼبطلب ُب دراية اؼبذىب (ّ)
 .((فيما))ُب )ـ(  ((فما))قولو ( ْ)
 (.ُٕٖ/ُينظر: إخالص الناكم )( ٓ)
 (.َُٖينظر: اغباكم الصةَت للقزكيٍت)ص:( ٔ)
 ساقط من )ح(. ((ك))قولو ( ٕ)
 (. ِْٕ/ُمن بقية النسخ كىو ما ُب فتح اعبواد ) كاؼبثبت ((اليت))ُب األصل  ((أم))قولو ( ٖ)
 .((قبلو الراكع))ُب )ـ(  ((قبل الرابع))قولو ( ٗ)



 

 

 
 

ا                                                        اإلمداد شرح اإلرشاد البن حجر اهليتمي
َ
رِهِم

ْ
ي
َ
ةِ وغ

َ
ام

َ
ةِ واإِلم

َ
و
ْ
د
ُ
 الق

ْ
ا مِن

َ
امِه

َ
ك
ْ
َأح

َ
ةِ و

َ
اع

َ
م

َ
 599 فصل: ِيف اجل

باإلماـ فيأٌب  (2)هبا على ترتيب نفسو دل ربصل لو كىو مقتدالركعة اليت أتى  (1)اعبمعة؛ ألف
موافقة اإلماـ ُب الرابع مع  (3)( اؼبأمـو ما أمرناه بو من)فَِإْن َخاَلفَ بعد سالمو بثالث ركعات 

( منو )َجْهلً علمو بوجوب اؼبتابعة ذاكرا لذلك كدل ينو اؼبفارقة بطلت صالتو, كإف خالفو 
ما يأٌب بو على ترتيب نفسو للمخالفة, كال تبطل بو صالتو للعذر ( )َلَغابوجوب اؼبتابعة 
ْهوِ يعتد لو بتلك الركعة  (6)/, كلكن ال(5)كالـ أصلو  (4)خالفا ؼبا يوذنو/ ( ُب أنو يلةو )َكْالسَّ

 من زيادتو. (8)كيعذر, كىذا (7)ما خالف بو ساىيا
ترتيب نفسو قبل ٍب إذا سجد ثانيا فإف سجد مع اإلماـ حسب, ككذا إذا سجد على 

تبعا  (ُُ)كأصلو  (َُ)((اؼبنهاج))اإلماـ فتحسب لو حىت ُب اعبمعة كما ُب  (ٗ)سالـ/
كتكوف ركعتو ُب اغبالُت ملفقة من ركوع األكذل كسجود الثانية خبالؼ ما إذا كقعتا أك 

 إحداذنا بعد سالـ اإلماـ. 
كما دل زنسب سجوده كاإلماـ بأنا نأمره باؼبتابعة بكل حاؿ, ف (13)كحبث فيو الرافعي

 راكع لكوف فرضو اؼبتابعة؛ كجب أف ال زنسب كاإلماـ ُب ركن بعد الركوع. 

                                                 

 .((إال أف))ألف(( ُب )ظ( ))قولو ( ُ)
 .((تقيد))كُب )ح(  ((مقيد))ُب )ظ(  ((مقتد))قولو ( ِ)
 .((فأمرناه بو ُب))ُب )ظ(  ((ما أمرناه بو من))قولو ( ّ)
 /ب من نسخة )ظ(.ُّٓهناية لوح  ((يوذنو))قولو (.  ْ)
 (.َُٖص:اغباكم الصةَت للقزكيٍت)  (ٓ)
 /أ من نسخة )ح(.ُِْهناية لوح  ((ال))قولو (.  ٔ)
 .((ما ىنا))ُب )ظ(  ((ساىيا))قولو ( ٕ)
 .((ىنا))ُب )ـ(  ((كىذا))قولو ( ٖ)
 من )ـ(./أ ِِّهناية لوح  ((سالـ))قولو (.  ٗ)
  .(َٓ)ص:  منهاج الطالبُت (َُ)
  (َٔ)ص: احملررينظر:  (ُُ)
  .(ِٓٓ/ ُ) :أسٌت اؼبطالبينظر:  ( ُِ)
  .(ِٖٕ/ ِ) :العزيز شرح الوجيزينظر: ( ُّ)
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/ب[ أنو ال زنسب لو شيء فبا يأٌب بو على ُْٖقاؿ: كاؼبفهـو من كالـ األكثرين ]
غَت سبيل اؼبتابعة, فإذا سلم اإلماـ سجد سجدتُت لتماـ الركعة, كال يكوف مدركا 

 .(4()3): قطع بو اؼبصنف كاعبمهور((اجملموع))كقاؿ ُب  (2)((الركضة))بعو ُب كت .(1)للجمعة
كأجابوا تبعا   (6)كغَتذنا  (5)كاعتمد صبع متأخركف األكؿ, منهم اإلسنوم  كالسبكي

للسبكي عن اإلشكاؿ بأنو إدنا دل زنسب لو السجود كاإلماـ راكع؛ ألنو شنكنو بعد ذلك أف 
 و الركعة خبالؼ ما بعده, فلو دل زنسب لو فاتتو الركعة. يأٌب منو متابعة فال  تفوت

قالوا: كال نسلم كجوب اؼبتابعة ُب ىذا, كإدنا رنب فيما إذا يأٌب لو مع اإلماـ ركعة, كُب  
كغَته متفقوف على أنا إذا قلنا بالضعيف كىو أنو   كالمهم شواىد ؼبا ذكرناه, فإف الرافعي
د ككجد اإلماـ ُب السجود أك التشهد لزمو اؼبتابعة, ذبرم على ترتيب نفسو ففرغ من السجو 

كال رنرم على ترتيب نفسو؛ ألنو دل يدرؾ من ىذه الركعة شيئا زنسب لو, فهو كاؼبسبوؽ, 
خبالؼ الركعة األكذل, فإنو أدرؾ منها الركوع كما قبلو فلزمو أف يفعل ما بعده من السجود, 

/أ[ ُٖٓعلناه ـبصوصا بالركعة األكذل, كذلك ]فكما خالفنا تفريع ىذا القوؿ ؽبذا اؼبعٌت كج
ىو األصح من جهة الفقو,  ((اؼبنهاج))ُب نقوؿ ُب تفريع القوؿ بوجوب اؼبتابعة, فثبت أف ما 

من أنو اؼبفهـو من    ((الركضة))اعتمد ُب النقل عن اعبمهور على ما ُب  ((اجملموع))كلعلو ُب 
 ال أهنم صرحوا بو.  ،كالـ األكثرين

 
 
 

 
                                                 

  .(ِٖٕ/ ِ) :العزيز شرح الوجيزينظر: ( ُ)
  .(َِ/ ِ) ركضة الطالبُت (ِ)
 ساقط من )ح(. ((كتبعو ُب الركضة _ إذل _ كاعبمهور))من قولو ( ّ)
  .(ٖٔٓ/ ْ) :اجملموع شرح اؼبهذب (ْ)
 (.ّٖٖينظر: االبتهاج )ص: (ٓ)
   .(ّْٔ/ُ) :الةرر البهية, ك (َٖٓ/ ِ) :النجم الوىاجينظر:  (ٔ)
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ة اؼبسألة أف يستمر سهوه أك جهلو إذل إتيانو بالسجود الثاين, كإال فعلى اؼبفهـو كصور 
من كالـ األكثرين ذبب متابعة اإلماـ فيما ىو فيو, كال زنسب لو ما يأٌب بو, فإف أدرؾ معو 

  ((الركضة))إذل ما ُب  ((اإلسعاد))ُب . كىو كجيو, كإف ماؿ (1)السجود سبت ركعتو. انتهى
 .(4)التأمل. انتهى (3)جوابان ال ينهض بدفعو عند/ ((اؼبهمات))ُب  (2)ؿ: إف ماكأصلها, كقا

اؼبذكور دل يسعو  (5), كلو رأل أصلو كىو كالـ السبكي((اؼبهمات))كلعلو دل ير غَت كالـ 
 أف يقوؿ ذلك.

كبكالـ اؼبصنف كما قررتو فيو يعلم أحواؿ مسألة الزضبة اؼبوصوفة باإلشكاؿ كأهنا ال  
عبمعة, كإدنا ذكركىا فيها لةلبة كقوع الزضبة فيها, كألنو رنتمع فيها إشكاالت منها زبتص با

 بالقدكة اغبكمية كغَت ذلك.  (6)ما ذكركا الًتدد ُب إدراكها
كحاصل تلك األحواؿ فيها أف من زحم عن السجود مع اإلماـ ُب ركعتها األكذل, 

و بةَت إذنو على ما مرَّ كجب, /ب[ فإف أمكنو على حنو ظهر إنساف مع التنكيس كلُٖٓ]
كإال فقد زبلف بةَت إذف, كإف دل شنكنو انتظر التمكن بو, كال ذبوز لو اؼبفارقة كما نقلو 

  كأقراه. (8)عن اإلماـ (7)الشيخاف
على  قدرتول كمنقولو كةَته اعبواز للعذر كال اإلشناءلكن اعًتض بأف ذلك حبث لو, 
  السجود كندرة ىذا العذر كعدـ دكامو.

تطويل القراءة ليلحقو, ٍب إذا سبكن قبل ركوعو سجد, ٍب إف أدركو قائما كيسن لإلماـ 
, أك بعد الركوع كقبل السالـ تابعو كأتى بركعة بعد سالمو, فإف  أك راكعا فكاؼبسبوؽ كما مىرَّ

                                                 

  بأف ىذه الفقرة من كالـ السبكي كاإلسنوم. (ِٓٓ/ ُ) :أسٌت اؼبطالبصرح ُب  ( ُ)
 ساقط من )ـ(. ((إف ما)) قولو (ِ)
 من )ـ(./ب ِِّهناية لوح  ((عند))قولو (.  ّ)
 (.ُُّّينظر: االسعاد )ص:  (.ْ)
 (.ّٖٖ: االبتهاج ُب شرح اؼبنهاج )ص:ينظر(ٓ)
 .((أركاهنا))ُب )ـ(  ((إدراكها))قولو  (ٔ)

  .(ْٔٓ/ ْ) :اجملموع شرح اؼبهذب, ك (ِْٕ/ ِ) :العزيز شرح الوجيزينظر:  (ٕ)
  .(ْٖٖ/ ِ) :هناية اؼبطلب ُب دراية اؼبذىب (ٖ)



 

 

 
 

ا                                                        اإلمداد شرح اإلرشاد البن حجر اهليتمي
َ
رِهِم

ْ
ي
َ
ةِ وغ

َ
ام

َ
ةِ واإِلم

َ
و
ْ
د
ُ
 الق

ْ
ا مِن

َ
امِه

َ
ك
ْ
َأح

َ
ةِ و

َ
اع

َ
م

َ
 602 فصل: ِيف اجل

سلم قبل رفع رأسو من السجود فاتتو اعبمعة؛ ألنو دل يتم لو ركعة قبل سالـ اإلماـ, كإال 
ركع للثانية قبل سجوده دل يسجد بل يركع كيسجد معو, كفرضو الركوع األكؿ كما مر, بأف 

, كلزمو اإلحراـ باعبمعة إف (1)/فإف اشتةل بًتتيب صالة نفسو عاؼبان عامدان بطلت صالتو
, لكن قاؿ اإلسنوم: إنو غَت مستقيم, بل (2)أدرؾ اإلماـ ُب الركوع, كذا ُب أصل الركضة

يسلم اإلماـ الحتماؿ أنو نسي القراءة فيعود إليها أك جاىال أك ناسيا لةا  ذلك ما دل (3)يلـز
/أ[ أدركو ُب الركوع لزمو متابعتو, فإف تابع فكما لو دل يسجد أك ُٖٔ] (4)سجوده, ٍب إف/

, ككانت ركعتو ملفقة كيدرؾ هبا اعبمعة, أك ُب (6)سجد معو كحسبت ]لو[ (5)ُب السجود
 مو كال صبعة.التشهد تابعو كسجد بعد سال

كيفرؽ بُت ىذا كما يأٌب عن النوكم بأف ىذا ينسب لتقصَت ُب اعبملة خبالؼ ذلك, 
 (8)((اؼبنهاج))نفسو حسب لو السجود الثاين على ما مرَّ عن  (7)كإف مضى على ترتيب صالة

الركعة الثانية سجد معو ككانت ركعتو ملفقة,  (9)دبا فيو كلو دل يتمكن حىت سجد اإلماـ ُب
 الثانية سجد معو فيها. (10)ف دل يتمكن إال ُب السجدةفإ

  (12)األخرل, كرجح الزركشي (11)كالذم يتجو كما يعلم فبا يأٌب عن النوكم أنو يسجد/
أنو ينتظره ساجدا حىت يسلم, قاؿ: ألف األكؿ يؤدم إذل اؼبخالفة, كاعبلوس معو يؤدم إذل 

                                                 

 /ب من نسخة )ح(.ُِْهناية لوح  ((صالتو))قولو (.  ُ)
  .(ِٕٗ/ ِ) :العزيز شرح الوجيز (ِ)
 .((يلزمو))ُب بقية النسخ  ((يلـز))قولو ( ّ)

 /أ من نسخة )ظ(.ُّٔهناية لوح  ((أف))قولو (.  ْ)
 ساقط من )ـ(. ((أك ُب السجود))قولو  (ٓ)

 زيادة من )ـ(. ((لو))قولو  (ٔ)

 من )ـ(. ساقط ((ذلك كإف مضى على ترتيب صالة))قولو  (ٕ)
  .(َٓ)ص:  منهاج الطالبُت (ٖ)
 ساقط من )ـ(. ((اإلماـ ُب))قولو  (ٗ)
 .((حىت سجد اإلماـ الركعة))ُب )ـ(  ((إال ُب السجدة))قولو  (َُ)

 من )ـ(./أ ِّّهناية لوح  ((يسجد))قولو  (.ُُ)
 (.ّْٓينظر: خادـ الرافعي كالركضة )ص: (ُِ)
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يسَتة تةتفر ؼبصلحة إدراؾ اعبمعة,  تطويل الركن القصَت, كيرد األكؿ: بأف ىذه ـبالفة 
جواز تطويل الركن القصَت ُب مثل ذلك, أك  (1)كالثاين: بأف األكجو كما دؿ عليو كالـ صباعة

 (2)حىت تشهد سجد فإف رفع رأسو من السجدتُت قبل سالـ اإلماـ حصلت لو ركعة كأدرؾ
, (4)/ب[ كغَتهُٖٔذرعي ], كاعًتضو األ(3)اعبمعة كما مٌر كإال فال, ىذا ما جـز بو النوكم

بأنو مبٍت على أنو رنرم على ترتيب صالة نفسو, أما على القوؿ بأنو يتابعو فال يسجد بل 
رنلس معو ٍب بعد سالمو يسجد سجدتُت كيتمها ظهرا, كلك رده بأنو إدنا اغتفر لو ذلك 

فة؛ كألف حىت على القوؿ الثاين أيضا؛ ألنو ؼبا كاف معذكرا دل يكن ُب ذلك منو فحش ـبال
 إدراؾ اعبمعة سوغت لو ذلك, كقد مر ُب كالـ السبكي كغَته ما يؤيده. (5)مصلحة

كلو زحم ُب الركعة الثانية عن السجود تدارؾ قبل السالـ, كبعده حبسب إمكانو, أك ُب 
األكذل عن ركوعها, كدل يتمكن إال حاؿ ركوع الثانية ركع معو, كحسبت لو الثانية غَت ملفقة 

 ذل كسهوه ُب حالو زبلفو ؿبموؿ كما مر. لسقوط األك 
( الفاربة أك تذكر أنو دل يقرأىا, )َفَشكَّ َىْل قَ َرأَ أم اإلماـ  )َمَعُو(اؼبأمـو  )َوِإْن رََكَع(

ففي   ((كتدارؾ)) :أكذل, ]لكنو راعى أكلويتو بالنسبة لقولوكلو عربَّ بو ليفهم حكم الشك كاف 
ز لو العود إذل القياـ ليقرأ؛ لفوات ؿبل القراءة بالركوع, ( أم دل رن)لَ ْم يَ ُعدْ  (6)كل مرجح[

 فإف عاد عاؼبان عامدان بطلت صالتو كإال فال. 
أنو لو  ((ىل قرأ))بعد سالـ اإلماـ ركعة لبطالهنا بًتؾ قراءهتا, كأفهم قولو:  )َوَتَداَرَك(

, أما لو شك ال أكمل أكتيقن القراءة, كشك ىل  ُب ذلك قبل دل يؤثر كىو كذلك كما مرَّ
 /أ[ فإنو يتخلف لقراءهتا كيكوف كبطيء القراءة كما مر, ككذا لو نسيها.ُٕٖركوعو ]

                                                 

  .(ِْٓ/ ُ) :أسٌت اؼبطالبينظر:  (ُ)
 .((كإدراؾ))ُب )ح(  ((كأدرؾ))قولو  (ِ)
  .(ٖٔٓ/ ْ) :اجملموع شرح اؼبهذب (ّ)
  .(ِٔٓ/ ُ) :أسٌت اؼبطالب ينظر:( ْ)
 ساقط من )ـ(. ((مصلحة))قولو  (ٓ)
 ساقط من األصل, كاؼبثبت من بقية النسخ. ((و _ إذل _ مرجح لكن))من قولو  (ٔ)
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عقبها فال  (1)قاؿ صبع متأخركف: أك انتظر سكتة اإلماـ ليقرأ فيها الفاربة فركع إمامو
 (4)ركع اإلماـ (3)الطربم, كلو تعمد تركها إذل ]أف[ (2)تسقط عنو خالفان للزركشي كاحملب

كجو أنو يشتةل بقراءهتا إذل أف سناؼ التخل ف بتماـ ركنُت فعليُِّت فينوم اؼبفارقة, كلو فاأل
 (7)ُب ركن غَت الفاربة؛ فإف تيقن فوت ؿبل (6)مثالن  (5)شك بعد ركوع اإلماـ أك سجوده/

اؼبًتكؾ؛ لتلبسو مع اإلماـ بركن بعده دل يعد لو, كإال عاد, كإف كاف اإلماـ فيما بعده, فلو 
قيامهما فال,  أك كذنا  (8)حاؿ قياـ إمامو دكنو ُب أنو سجد معو سجد, ٍب تابعو أك بعدشك 

 عاد لو. (10)رفع إمامو من الركوع فيو (9)ساجداف ىل ركع؟ دل يعد, أك ]بعد[
إذل آخره إدنا ىو ُب اؼبوافق كما قدمتو, كىو كما قالو صبع  ((أك بأربعة طويلة))ٍب قولو: 

من أدرؾ مع اإلماـ ؿبل قراءة  (13)((التحقيق))ك (12)((اجملموع))كالـ   , كدؿ عليو(11)متأخركف
ال لقراءة نفسو كما رجحو -الفاربة أم قدران يسعها بالنسبة للوسط اؼبعتدؿ فيما يظهر 

/ب[ من ُٕٖ, كىل يلحق بو ُب صبيع أحكامو ]((بشرل الكرًن))ؼبا بينتو ُب  -الزركشي
ألصل كجوهبا ُب كل ركعة حىت يتحقق مسقطها شك ىل أدرؾ زمنا يسع الفاربة؛ ألف ا

كعدـ ربمل اإلماـ لشيء منها؛ كألف إدراؾ اؼبسبوؽ الركعة رخصة أك ُب معناىا, فال زنصل 
                                                 

 .((إمامها))ُب )ظ(  ((إمامو))قولو  (ُ)

 .((تبعا للمحب))ُب بقية النسخ  ((كاحملب)) قولو (ِ)
 ساقط من األصل كاؼبثبت من )ظ(, ك)ـ(. ((أف))قولو  (ّ)

 ساقط من )ح(. ((كلو تعمد تركها إذل أف ركع اإلماـ))قولو  (ْ)
 من )ـ(./ب ِّّهناية لوح  ((سجوده))قولو  (.ٓ)
 .))بنا(( )ـ( ُب ((مثال))قولو  (.ٔ)
 ن )ـ(.مساقط  ((ؿبل))قولو  (.ٕ)
 ُب األصل كحذفتها ليستقيم الكالـ. ((أك))ىنا زيادة كلمة  (ٖ)

 ساقط من األصل كاؼبثبت من )ظ(, ك)ح(. ((بعد))قولو  (ٗ)

 من )ظ(.ساقط  ((فيو))قولو  (َُ)
  .(ِّْ/ ُ) :الةرر البهية (ُُ)
  .(ُِٖ/ ْ) :اجملموع شرح اؼبهذب (ُِ)

 (.ِْٔ)ص: التحقيق( ُّ)
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ترؾ  (3)االحتياط من/ (2)ًإذل (1)مع الشك ُب السبب اؼبقتضي لو؛ كألىفَّ التخلف لقراءهتا أقرب
 (6)/اإلماـ قبل إسبامو ؽبا حىت (5)جوهبا على من ركعألىفَّ األصل عدـ ك  (4)ًإكماؽبا كاؼبتابعة أكال

 يتحقق خالفو كل ؿبتمل, كاألكؿ أقرب.
أفتيا بالثاين, كعللو بأف األصل عدـ سعة ما أدركو من   (8()7)نبَّ ٍب رأيت الشارح كابن كى 

الظاىر أنو يتخلف  -بعد أف أفىت بالثاين مرتُت-قاؿ:   (9)الزمن لقراءة صبيعها, كشيخنا
امها كال يدرؾ الركعة ما دل يدركو ُب الركوع؛ ألنو تعارض ُب حقو أصالف عدـ إدراكها, إلسب

 كعدـ ربمل اإلماـ عنو, فرجحنا الثاين احتياطا للعبادة. 
إذا  اْلَفات َِحَة( (10))يَ ْقَطعُ أما اؼبسبوؽ كىو ضد اؼبوافق, فهو إذا دل يشتةل بسنة  (وَ )

غَت ما قرأه كرنزئو كما يأٌب فيما  (11)تها؛ ألنو دل يدرؾركع اإلماـ لَتكع معو كيسقط عنو بقي
/أ[ البعض ُٖٖلو أدركو ُب الركوع, كيشًتط لإلدراؾ ىنا ما يأٌب ٍب؛ إذ ال فرؽ بُت ربمل ]

حيث دل يدرؾ قدرا يسع الفاربة كلو ُب كل الركعات كأف  )َمْسُبوٌق(, كزنكم بأنو (12)كالكل

                                                 

 .((فوت))ـ( ُب ) ((أقرب))قولو  (ُ)
 .((إال))ُب )ـ(  ((إذل))قولو  (ِ)

 /ب من نسخة )ظ(.ُّٔهناية لوح  ((من))قولو (.  ّ)
 .((أكذل))ُب )ـ(, ك )ح(  ((أكال))قولو  (ْ)

 .((يركع))ُب )ـ(, ك)ح(  ((ركع))قولو  (ٓ)
 /أ من نسخة )ح(.ُّْهناية لوح  ((حىت))قولو (.  ٔ)
  .((, كالشارحٍب رأيت عن بن كنب))ُب )ـ(, ك)ح(  (( ٍب رأيت الشارح كابن كنب))قولو  ( ٕ)

ؿبمد بن سعيد بن علي بن ؿبمد بن كنب بن عمر بن علي بن إسحاؽ بن أيب بكر بن ؿبمد  ىو:( ٖ)
بن إبراىيم اعبماؿ القرشي الطربم األصل اليماين العدين الشافعي القاضي ربيب القاضي ؿبب الدين 

 .(َِٓ/ ٕالضوء الالمع ألىل القرف التاسع ) .قِْٖ, ت الطربم كيعرؼ بابن كنب

  .(ِِٗ/ ُ) :أسٌت اؼبطالبينظر: (. ٗ)
 .((كيقطع))ُب )ـ(  ((يقطع))قولو  (َُ)
 .((يدؾ))ُب )ظ(  ((يدرؾ))قولو  (ُُ)
 قولو ))البعض كالكل (( ُب )ح( ))الكل كالبعض((. (ُِ)
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من   (1)بطء حركة خالفا ؼبا يوذنو كالـ بعضهمزبلف فيما بعد األكذل لنحو زضبة أك 
( خالف اؼبسبوؽ ما أمرناه بو من قطع القراءة بأف )فَِإنْ اختصاص أحكامو بالركعة األكذل, 

( َلَغْت رَْكَعُتوُ ارتفاع اإلماـ عن أقلو ) (2)( مع اإلماـ بأف دل يطمئن قبل/)قَ َرَأ فَ َفاَتُو ْالرُُّكوُع 
فقد  ِبَل ُعْذٍر(( عن إمامو ))تَ َخلَّفَ يكوف حينئذ قد )َو( ركوعها؛ دل يدرؾ مع اإلماـ  (3)إذ

ارتكب مكركىا, كبطلت صالتو على كجو, ككذا على اؼبذىب إف سبقو بتماـ ركنُت 
( كالتعوذ كاالفتتاح أك سكت أك )فَِإِن اْشتَ َغَل ِبُسنَّةٍ فعليُت, ىذا كلو إف دل يشتةل بسنة 

أم قدر ما  (5)()َقْدرََىا( من الفاربة بعد ركوع اإلماـ )قَ َرأَ ه أك غَت  (4)استمع قراءة اإلماـ
اشتةل بو منهما أك من أحدذنا كجوبا؛ لتقصَته بعدكلو من فرض  إذل نفل؛ إذ اؼبطلوب منو 
أف ال يشتةل بةَت الفاربة كما مر ُب صفة الصالة, كال فرؽ بُت  أف يظن إدراكها فَتكع 

/ب[ خطؤه, كظاىر أف اؼبراد ُٖٖال عربة بالظن البُتِّ ] اإلماـ على خالؼ ظنو أـ ال؛ إذ
قدره حركفا, فيجب أف يعدَّىىا أك زنتاط بأف يقرأ ما يةلب على ظنو أنو قدره, كالظاىر ُب 
مسألة السكوت أنو يصرؼ قدر الزمن الذم سكتو أك استمعو إذل قراءة الفاربة أك بعضها, 

 إللزامو بالقراءة. (7)كالبةوم   (6)( كما قالو الشيخاف)َوُعِذرَ 
 
 
 
 

                                                 

  .(ٖٗفتح اؼبعُت )ص: ينظر:  (.ُ)
 من )ـ(./أ ِّْح هناية لو  ((قبل))قولو  (.ِ)
 .((إذا))ُب )ح(  ((إذ ))قولو  (ّ)
 .((إمامو ))ُب )ح(  ((اإلماـ))قولو  (ْ)

 .((قدرذنا))ُب )ـ(  ((قدرىاَقولو ) (ٓ)
  .(ُِّ/ ْ) :اجملموع شرح اؼبهذبك  ,(ُْٗ/ ِ) :العزيز شرح الوجيزينظر: (. ٔ)
  .(َُٕ/ ِ) :التهذيب ُب فقو اإلماـ الشافعي (ٕ)
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 : ال يعذر؛ لتقصَته بالعدكؿ اؼبذكور.(3)كاؼبتورل (2)قاؿ القاضي (1)]ك[
: إال إف جهل أف فرضو االشتةاؿ بالفاربة دكف االفتتاح فًإنَّو يعذر, كبو (4)قاؿ القاضي

 الركوع يعلم أف الكالـ ُب العادل, فقضية األكؿ أنو ال تفوتو الركعة, كإف دل يدرؾ اإلماـ ُب
فيصَت حكمو حكم اؼبوافق, كقضية الثاين أهنا تفوتو إف دل يدركو فيو, كاختلف اؼبتأخركف ُب 

عليو  (5)مع بياف أف األقرب للمنقوؿ األكؿ, كأف ((بشرل الكرًن))ذلك اختالفان كثَتان بينتو ُب 
نَّو ال كراىة كال بطالف بأف مراده بكونو معذكران أى  كأىفَّ تأكيل كالـ البةوم (7()6)أكثر اؼبتأخرين

                كبطيء القراءة زنتاج لسند ُب صرفو عن ظاىره  (8)بتخلفو قطعا؛ ألىنَّو
يرد ىذا التأكيل, كال نظر لتقصَته السابق؛  (10)لذلك, مع أىفَّ كالمو ُب تعليقو (9)اؼبخالف

كعة, كإف اقتضى /أ[ الر ُٖٗألىفَّ كجوب التخلف عليو قطع النظر عنو بالنسبة إلدراؾ ]
كجوب التخلف عليو بكونو  (11)كجوب التخلف لتدارؾ ما فوَّتو, كًمٍن ٍب علَّلى الشيخاف

: معذكران, كعلى الثاين فإذا دل يدركو إال ُب ىويو للسجود (12)مقصران مع كوهنما ظبياه كالبةوم
 كإالَّ بطلت صالتو إف علم كتعمد.  (14)متابعتو, كال يركع/ (13)كجبت

                                                 

 زيادة من بقية النسخ. ((ك))قولو  (ُ)

  .(َُٔٓ/ ِ) :التعليقة للقاضي حسُتينظر:  (ِ)
 (.ُُْ, َُْ)ص: لمتورلينظر: التتمة ل( ّ)
  .(َُٔٓ/ ِ) :التعليقة للقاضي حسُتينظر:  (ْ)
 ساقط من )ح(. ((أف))قولو  (ٓ)
 .((كعكسو اؼبتأخركف))ُب )ـ(  ((كاف عليو أكثر اؼبتأخرين ))قولو  (ٔ)
  .(ّْٖ/ ُ) الةرر البهية ينظر:(. ٕ)
 .((ال أنو))ُب )ظ(  ((ألنو))قولو  (ٖ)

 .((ظاىرة اؼبخالفة))ُب )ح(  ((ظاىره اؼبخالف))قولو  (ٗ)

  .(َُٔٓ/ ِ) :التعليقة للقاضي حسُتينظر:  (َُ)
 .(ُِّ/ ْ) :اجملموع شرح اؼبهذبك  ,(ُْٗ/ ِ) :العزيز شرح الوجيزينظر: (.ُُ)
 .(َُٕ/ ِ) :الشافعيالتهذيب ُب فقو اإلماـ  (ُِ)
 .((ككجبت))ُب )ح(  ((كجبت))قولو  (ُّ)
 من )ـ(./ب ِّْهناية لوح  ((كال يركع))قولو (.  ُْ)
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ما إذا ظنَّ أىنَّو يدركو قبل  (1)التخلف للتدارؾ عليو أيضان كما قالو صبع: كؿبل كجوب
سجوده كإالَّ تابعو, لكن قاؿ األذرعي عن اإلماـ: ؿبلو ًإٍف ظنَّ أىنَّو يدركو ُب ركوعو كإال 
فارقو, كالذم يتجو كما بينتو ٍب إنو يتخلف لقراءة ما لزمو حىت يريد اإلماـ اؽبوم للسجود 

دبا ال يسن كالتسبيح  (2)/كافقو فيو, كإال فارقو, كُب مسألة السكوت كاالشتةاؿفإف كملو 
 , فإذا فاتو الركوع فاتتو الركعة اتفاقان.(3)يكوف مقصران بال خالؼ/

 .(4)من زيادتو ((كعذر))كقولو: 
 (5)( ركعة اؼبسبوؽ الذم أدرؾ اإلماـ راكعان, أك ُب آخر ؿبل قراءتو بأمرين:)َوُتْدَركُ  

( إلحراـ ٍب أخرل ؽبوم مطلقان, فإف اقتصر على تكبَتة اشًتط أف يأٌب هبا تْكِبيَرةٍ بِ )
للجاىل  (7)( , كأف يتمها قبل أف يصَت إذل أقل الركوع, كإال دل ينعقد إالفَ َقطْ  (6))إِلْحَرامٍ 

ك /ب[ أىمَّا ًإذا نول الركوع كحده أك مع التحـر أك أحدذنا ال بعينو أُٖٗفينعقد لو نفالن, ]
أطلق؛ فال تنعقد صالتو فرضان مطلقان كال نفال ما دل يكن جاىال؛ ػبلوىا عن التحـر ُب 
األكذل, كللتشريك ُب الثانية بينو كبُت ما دل زنصل لو دل ينوه, كيفرؽ بينو كبُت صحة نية 
الةسل اؼبفركض كاؼبندكب بأف مبٌت الطهارات على التداخل كبُت عدـ بطالف الصالة بنية 

و اإلذف لداخل بأف حالة االنعقاد زنتاط ؽبا, كلتعارض قرينيت االفتتاح كاؽبوم ُب الذكر كحن
األخَتتُت فال بد من قصد معُت لوجود الصارؼ, كمن ٍب كجبت نية التحـر كإف كاف قصد 
الركن غَت شرط ليمتاز عما عارضها من تكبَت اؽبوم, فاندفع اعًتاض اإلسنوم بأف قصد 

 الركن ال يشًتط.

                                                 

وده, كإال فيتابعو كصورة اؼبسألة أف يظن أنو يدرؾ اإلماـ قبل سجىذا من كالـ الفارقي كنصو:  (.ُ)
  .(ّْٖ/ ُ) الةرر البهية. ينظر : كالمو ُب قطعا كال يقرأ

 /ب من نسخة )ح(.ُّْهناية لوح  ((االشتةاؿ))ولو ق (.ِ)
 /أ من نسخة )ظ(.ُّٕهناية لوح  ((بال خالؼ))قولو  (.ّ)
 (.َُِ(, كاإلرشاد )ص:ُُٖينظر: اغباكم الصةَت )ص: (ْ)
 ساقط من )ح(.  ((بأمرين))قولو  (ٓ)

 .ُب )ظ( )) ال احراـ (( ((إلحراـ))قولو  (ٔ)
 ساقط من )ح(. ((إال))قولو  (ٕ)
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( لإلماـ بأف يكوف متطهران ُب ركعة غَت زائدة, كإف قصَّرى )رُُكوٍع َم ْحُسوبٍ بإدراؾ  (وَ ) 
من أدرؾ ركعة من الصالة قبل أف »: اؼبأمـو فلم زنـر حىت ركع إمامو ؼبا صح من قولو 

خبالؼ ما إذا كاف ؿبدثان, أك ُب ركعة زائدة قاـ إليها  (1)«يقيم اإلماـ صلبو فقد أدركها
/أ[ سهوان, أك نسي َُٗ, أك كررىا ](2)نسي حنو الفاربة قبل ىذه فأتى هبا بدالن سهوان, أك 

فإنو ال رنزئو؛ لعدـ أىلية اإلماـ  (3)تسبيح الركوع فاعتدؿ ٍب عاد إليو ظانان جوازه فأدركو فيو
 , كالقراءة حينئذ.(4)لتحمل القياـ/

 كجو.كلو أحدث بعد أف غبقو ُب الركوع كاطمأف معو دل يؤثر على األ 
كلو قرأ الفاربة أدرؾ الركعة كإف كاف اإلماـ ؿبدثان ُب زائدة ما دل يعلم حبدثو أك سهوه, 

( خبالؼ ما يَِقيناً ( بأف يطمئن قبل ارتفاع إمامو عن أقل الركوع ))تَامٍّ كإف نسي بعد كما مىرَّ 
ركبتيو, أك  كىو بلوغ راحتيو (5)لو دل يطمئن أك اطمأف بعد ارتفاع ]اإلماـ عن أقل الركوع[

شك ىل اطمأف قبل كصوؿ اإلماـ غبد أقل الركوع, فإف ذلك ال يكفيو, فال ربسب لو 
, كأما ُب (6)من زيادتو ((تاـ))الركعة, أما ُب األكلُت فواضح, كالتصريح باالحًتاز عنهما بقولو: 

 , كرجح األكؿ بأف(7)الثالث فألف األصل عدـ إدراكو, كإف كاف األصل بقاء اإلماـ فيو
 .(9)كغَته (8)اغبكم بإدراؾ ما قبل الركوع بو رخصة فال يصار إليو إال بيقُت, قالو الرافعي

                                                 

عن أيب كنصو:  .باب إدراؾ اإلماـ ُب الركوع( ِٕٓٓ)(ُِٕ/ ِ) :السنن الكربلركاه البيهقي ُب ( ُ)
أف يقيم اإلماـ  من أدرؾ ركعة من الصالة فقد أدركها قبلقاؿ: " , أف رسوؿ اهلل  أيب ىريرة

  .(ِِٔ/ ِ) :إركاء الةليل ُب زبريج أحاديث منار السبيل. كصححو األلباين ُب "صلبو
أك نسي حنو سجدة من ))ُب )ظ(, ك)ح(  ((أك نسي حنو الفاربة قبل ىذه فأتى هبا بدالن ))ولو ق (ِ)

 .((مثال كاقتدل بو ُب قياـ الثانية األكذل
 ساقط من )ح(. ((فيو))قولو  (ّ)

 من )ـ(./أ ِّٓهناية لوح  ((القياـ))قولو (.  ْ)
 من بقية النسخ. ساقط من األصل كاؼبثبت ((اإلماـ عن أقل الركوع))قولو  (ٓ)

 (.َُِ(, كاإلرشاد )ص:ُُٖينظر: اغباكم الصةَت )ص:( ٔ)
 كيرر ُب األصل.  ((فيو))قولو  (ٕ)

 . (َِّ/ ِ) :العزيز شرح الوجيز (ٖ)
 (.ٖٔعمدة السالك كعدة الناسك )ص: ينظر:  (ٗ)
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, ٍب (1)كيؤخذ منو أنو ال يكتفي بةلبة الظن كىو متجو خالفا للزركشي تبعا للفارقي
 رأيت األذرعي اعتمد األكؿ كضعف كالـ الفارقي. 

سجد للسهو كما استظهره  /ب[ أتى الشاؾ بالركعة بعد سالـ اإلماـَُٗكحيث ] 
 كعللو بأنو شاؾ بعد سالـ اإلماـ ُب عدد ركعاتو فال يتحمل عنو. (2)ُب اجملموع

 .  (3)كقيل: ال تدرؾ الركعة بإدراؾ الركوع مطلقا, كعليو صبع من أكابر أصحابنا
 كقيل: شرط إدراكها أف ال يقصر, كقيل: شرطو أف يكوف اإلماـ بالةا.

أف ىذا خالؼ ضعيف فال يسن اػبركج منو ؼبخالفتو  (4)كقضية كالـ الشيخُت
 اغبديث السابق, كلضعف مدركو. (5)لصريح

أنو قوم كأنو يندب اػبركج منو, كحبث اإلسنوم  كجوب  (6)كقضية كالـ صبع متأخرين
 أدرؾ بو ركعة ُب الوقت.  (7)الركوع ] إذا [

 
 
 
 

                                                 

 . (ِِّ/ ُ) :أسٌت اؼبطالبينظر النقل عنو ُب ( ُ)
  .(ِّٖ/ ْ) :اجملموع شرح اؼبهذب (ِ)
 .(ُِٓ/ ْ) :اجملموع شرح اؼبهذبك  ,(ِٕٓ/ ِ) :حبر اؼبذىب للركياينينظر: ( ّ)
  .(ُِٓ/ ْ) :اجملموع شرح اؼبهذب, ك (َِّ/ ِ) :العزيز شرح الوجيزينظر: ( ْ)
 ساقط من )ظ(. ((لصريح))قولو  (ٓ)
ف الركعة ادعى اؼباكردم اإلصباع على أ" :(َّْ/ ِالنجم الوىاج ُب شرح اؼبنهاج )قاؿ صاحب ( ٔ)

تدرؾ بالركوع, كاعًتض عليو بأف ابن خزشنة كأبا بكر الصبةي قاالن: إف الركعة ال تدرؾ إال بإدراؾ الركوع 
: )من أدرؾ اإلماـ أدرؾ الركوع فقط .. يعيد الركعة, كىو مذىب أيب ىريرة؛ لقولو  كالقراءة, كإف من

خلف اإلماـ( للبخارم: أنو إدنا جاز إدراؾ راكعنا .. فلَتكع معو كليعد الركعة(. كُب كتاب )القراءة 
الذين دل يركا القراءة خلف اإلماـ, فأما من رأل القراءة .. فال. كُب  الركوع من أصحاب النيب 

 .")الكفاية( عن بعض شارحي )اؼبهذب(: أنو إف قصر .. دل يدرؾ, كإال .. أدرؾ
 ساقط من األصل كاؼبثبت من بقية النسخ. ((إذا))قولو  (ٕ)
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القمر كالشمس بإدراؾ  يدرؾ اؼبسبوؽ الركعة ُب صالة الكسوؼ الشامل لكسوؼ)َو( 
بالشركط السابقة ال بإدراؾ الركوع الثاين؛ ألنو كقيامو   (2)()ُكُسوفٍ  (1)ركعة من( َأوَّلٍ ركوع )

( )لإِلَمامِ ( الصالة )َوِإْن َبطََلتْ األكذل كالثانية,  (3)/كالتابع لألكؿ كقيامو سواء ُب ذلك الركعة
, أك جاز لو كللمأمومُت -حبدث أك غَته  (ْ)صبعة كانت أك غَتىا/ -كلو بإبطالو ؽبا عمدان 

 (5)/أ[ كصبيان؛ ألف الصالة بإمامُت/ُُٗأحدىم استخالؼ صاحل لإلمامة كلو متنفالن ]
فاقتدل بو أبو بكر  أف أبا بكر كاف إماما فدخل النيب  (6)بالتعاقب جائزة كما صح

باألكذل؛  (8)[. كإذا جاز ىذا ُب من دل تبطل صالتو ففي من بطلت ]صالتو(7)كالناس
لضركرتو إذل اػبركج منها كاحتياجهم إذل إماـ, كال يشًتط لصحة االستخالؼ أف يستخلفو 

مَ اإلماـ أك اؼبأموموف, بل لو بطلت صالة اإلماـ  ( بنفسو على الفور كما أفادتو الفاء )فَ تَ َقدَّ
كاف ]أك بأف ال شنضي منهم ركن قبل يقدمو شخص كلو غَت مقتد بو بشرطو اآلٌب مسبوقان  

( أم بنظم صالة اإلماـ ليجرم على نظمها حىت يفعل ما كاف يفعلو )َعاِرٌف بَِنْظِموِ , (9)ال[
(, بل لو دل يتقدـ أحدىم ُب أكذل اعبمعة لزمهم أف يستخلفوا كما يأٌب فيها خبالؼ )َجازَ 

د ثانيتها فلهم أف يتموىا صبعة فرادل, بل لو استخلف فيها جاز ؽبم اؼبتابعة كاالنفرا
 كلبعضهم االقتداء كبعضهم االنفراد.

                                                 

 ساقط من )ـ(. ((ركعة))قولو  (ُ)

 .((مسبوؽ))ُب )ظ(  ((كسوؼ))قولو  (ِ)

 /أ من نسخة )ح(.ُْْهناية لوح  ((الركعة))قولو (.  ّ)
 من نسخة )ظ(. /بُّٕهناية لوح  ((أك غَتىا))قولو (.  ْ)
 من )ـ(./ب ِّٓهناية لوح  ((بإمامُت))قولو (.  ٓ)
 .((كما مر))ُب )ح(  ((كما صح))قولو  (ٔ)

باب استخالؼ اإلماـ إذا عرض , كتاب الصالة, (ُْٖ( )ُُّ/ ُ)و: صحيحمسلم ُب  ركاه (ٕ)
لو عذر من مرض كسفر, كغَتذنا من يصلي بالناس, كأف من صلى خلف إماـ جالس لعجزه عن القياـ 

 .لزمو القياـ إذا قدر عليو, كنسخ القعود خلف القاعد ُب حق من قدر على القياـ
 كاؼبثبت من )ـ(, ك)ح( . ((صال))ساقط من )ظ(, كُب األصل  ((صالتو))قولو  (ٖ)
 .((أكذل))ُب األصل ك )ح(  ((أك ال ))قولو  (ٗ)



 

 

 
 

ا                                                        اإلمداد شرح اإلرشاد البن حجر اهليتمي
َ
رِهِم

ْ
ي
َ
ةِ وغ

َ
ام

َ
ةِ واإِلم

َ
و
ْ
د
ُ
 الق

ْ
ا مِن

َ
امِه

َ
ك
ْ
َأح

َ
ةِ و

َ
اع

َ
م

َ
 612 فصل: ِيف اجل

غَته, فال رنوز لو استخالفو على ما  (1)((عارؼ بنظمو)) -من زيادتو-كخرج بقولو:  
أنو األقيس,   (3)أنو األرجح دليالن, كُب اجملموع (2)أفهمو كالمو, كأفىت بو القاضي كُب الركضة

ابن اؼبنذر لو عن  لنقلي؛ ك للسنجتبعان اعبواز   (4)/ب[ صحح ُب التحقيقُُٗلكن ]
فًتاقب القـو بعد الركعة فإف  , كعليو(6)عن جـز الصيمرم, كنقلو (5)النص, كاعتمده اإلسنوم
 ذٌنوا بالقياـ قاـ كإال قعد.

الةَت كإف كثر كراقبوه  (7)كقد يستشكل دبا مر ُب سجود السهو من أنو ال رنوز ]تقليد[
أف ؿبل ذلك فيمن قاـ بو شك معارض إال أف رناب بأف ىذا مستثٌت للضركرة, على  

 (8)لألخبار كىذا غَت متأتو ىنا, ٍب ما ذكر كاضح ُب الثنائية, أما الرباعية كالثالثية ففيها
قعوداف, فإذا دل يهموا بقياـ قعد كتشهد ٍب قاـ فإف قاموا معو علم أهنا ثانيتهم, كرنوز كما 

أف يتقدـ اثناف فأكثر يصلي كل   (12)كغَته (11)خالفا لإلماـ (10)كاجملموع  (9)ُب التحقيق
 بطائفة إال ُب اعبمعة؛ المتناع تعددىا.

 
                                                 

 (.َُِ(, كاإلرشاد )ص:ُُٖينظر: اغباكم الصةَت )ص:( ُ)
  .(ُْ/ ِ) :ركضة الطالبُت (ِ)
  .(ِْْ/ ْ) :اجملموع شرح اؼبهذب (ّ)
 (.ِٔٔالتحقيق )ص: (ْ)

 (.ّٕٓ/ّ)ينظر: اؼبهمات : (ٓ)
من تصانيفو اإليضاح َب , ك عبد الواحد بن اغبسُت بن ؿبمد القاضى أبو القاسم الصيمرلىو:  (ٔ)

اؼبذىب حنو سبعة ؾبلدات كلو كتاب الكفاية ككتاب َب القياس كالعلل ككتاب صةَت َب أدب اؼبفىت 
  .(ّّٗ/ ّ) :طبقات الشافعية الكربل للسبكي ق.ّٖٔ, تكاؼبستفىت ككتاب َب الشركط

 ساقط من األصل كاؼبثبت من بقية النسخ. ((تقليد))قولو  (ٕ)

 ساقط من )ـ(. ((ففيها))قولو  (ٖ)
 (.ِٔٔالتحقيق)ص: (ٗ)

  .(ِْْ/ ْ) :اجملموع شرح اؼبهذب (َُ)
  .(ّٖٔ/ ِ) :هناية اؼبطلب ُب دراية اؼبذىب (ُُ)
  .(َٕٗ/ ِ) :التعليقة للقاضي حسُتك  ,(ُِٓ/ ِ) :حبر اؼبذىب للركياينينظر:  (ُِ)
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ردبا توىم  (2)؛ ألف قولو فتقدـ ]كاحد[(1)ككالـ اؼبصنف أقرب إذل ىذا من كالـ أصلو
امتناع التعدد كإف كاف تعبَته بالوحدة لكوف االقتصار على كاحد ىو األكذل, كلو بطلت 

الث, كىكذا, كعلى اعبميع مراعاة ترتيب صالة اإلماـ صالة اػبليفة جاز استخالؼ ث
/ ُدوا نِيَّةً باػبليفة  (3)األصلي, كيصح اقتداء القـو ( لالقتداء بو؛ لتنزيلو منزلة )َوِإْن لَ َم يُ َجدِّ

/أ[, كمن تبعو يقتضي جرياف ذلك ُب ُِٗ] (4)األكؿ ُب دكاـ اعبماعة, ككالمو كأصلو
يقتضي  (6)كغَتذنا (5)بنفسو كىو متجو, ككالـ الشيخُتمقدـ اإلماـ كمقدمهم كمن تقدـ 

 اختصاصو باألكؿ. 
كحبث األذرعي كجوب التجديد ُب الثانية, كقيل: يشًتط مطلقا؛ ألهنم صاركا منفردين, 

 .(8)األكؿ يدؿ على بقاء حكم اعبماعة ]األكذل[ (7)كيرد بأف مراعاة نظم صالة ]اإلماـ[
( ُب االستخالؼ ُب ركعة )وَ ة ثنائية أك غَتىا استخلف فيها من صال )َوُشِرَط لِثَانَِيٍة( 

( أف ال يستخلف إال من ىو )ُجُمَعةٍ ُب االستخالؼ ُب  )َو(( من رباعية أك مةرب )َأِخيَرةٍ 
باإلماـ قبل حدثو ؼبوافقة نظم صالهتم, ٍب إف استخلف ُب أكذل اعبمعة أسبها صبعة  )ُمْقَتٍد(

ها كدل يدرؾ األكذل أسبها كحده ظهرا؛ ألنو دل يدرؾ معو ركعة, كإف دل زنضر اػبطبة, أك ثانيت
؛ ألنو إماـ ال شنكن جعلو تابعا,  (9)كإف أدرؾ ركعة من اعبمعة ُب صباعة كزبالف اؼبأمـو

كفارؽ إسبامها صبعة ُب األكذل مع أنو دل يدركها كلها معو؛ ألنو ٍب أدركو ُب كقت كانت صبعة 
أقول من اإلدراؾ ُب الثانية, كإدنا دل شنتنع عليو فيها التقدـ ؼبا  القـو موقوفة على اإلماـ فكاف

                                                 

 (.ُُٖ)ص: اغباكم الصةَت للقزكيٍت  (ُ)
 ساقط من األصل, كاؼبثبت من )ظ( ك )ح( . ((كاحد))قولو ( ِ)
 من )ـ(./أ ِّٔهناية لوح  ((القـو))قولو (.  ّ)
 (.ُُٖ)ص:اغباكم الصةَت للقزكيٍت  (ْ)
  .(ِْْ/ ْاجملموع شرح اؼبهذب ), ك (ِِٕ/ ِ) :العزيز شرح الوجيزينظر:   (ٓ)
  .(ِْٔ/ ِالنجم الوىاج ُب شرح اؼبنهاج )ينظر:  (ٔ)
 زيادة من )ـ(. ((اإلماـ))قولو  (ٕ)

 ساقط من األصل كاؼبثبت من بقية النسخ. ((األكذل))قولو  (ٖ)

 ساقط من )ح(. ((كإف أدرؾ ركعة))قولو  (ٗ)
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, فتعذر بو كإف دل (2)؛ ألف التقدـ مطلوب ُب اعبملة(1)/فيو من فعل الظهر قبل فوت اعبمعة
أنو إف  (3)/ب[ اإلماـ كما اقتضاه إطالقهم, لكن قضية كالـ الرافعيُِٗيستخلفو ]

 ز. استخلفو القـو أك تقدـ بنفسو دل رن
كعلم من كالـ اؼبصنف أنو ال يشًتط ُب جواز استخالفو ُب الثانية اقتداؤه بو ُب األكذل 

 .(4)كىو كذلك
رنوز استخالفو كإف جدد القـو  (5)غَت اؼبقتدم فيهما فال/ ((لثانية كأخَتة))كخرج بقولو: 

از إذا جددكا النية؛ ]كذا قيل كاألكجو اعبو  (7)ؼبا يوذنو كالـ أصلو (6)نية االقتداء بو ]خالفان[
لوجود الرابط كىو ذبديد النية فال نظر للمخالفة حينئذ, لكنو ُب ىذه ال يسمى خليفة, 

 (8)كيؤيد ذلك ما يأٌب من جواز االقتداء بالةَت ُب أثناء الصالة كإف اختلفت ركعتهما ٍب
 زنتاجوف إذل القعود.؛ ألنو زنتاج إذل القياـ ك (9)يوافقو فيما ىو فيو, كإدنا امتنع إذادل رنددكا[

كأف حضر صباعة ُب ثانية منفرد أك أخربتو فاقتدكا   (10)كقضيتو أنو لو كاف موافقا ؽبم/
جركا فيو  بو فيها ٍب بطلت صالتو فاستخلف موافقا ؽبم جاز, كىو ظاىر, كإطالقهم اؼبنع

ها بل تبطل غَت اؼبقتدم ُب اعبمعة فإنو ال رنوز استخالفو في ((كصبعة))على الةالب, كبقولو: 
بو صالة اػبليفة كصالهتم إف اقتدكا بو مع علمهم ببطالف صالتو المتناع إنشاء صبعة بعد 

                                                 

 /ب من نسخة )ح(.ُْْقولو ))اعبمعة(( هناية لوح (.  ُ)
 ))اعبمعة((. قولو ))اعبملة(( ُب )ح( (ِ)
  .(ِِٕ/ ِ) :العزيز شرح الوجيزينظر:   (ّ)
  (.ُٖٖ/ُإخالص الناكم )ينظر:   (ْ)
 /أ من نسخة )ظ(.ُّٖقولو ))فال(( هناية لوح (.  ٓ)
 قولو ))خالفا(( ساقط من األصل كاؼبثبت من بقية النسخ. (ٔ)

 (.ُُٖ)ص:اغباكم الصةَت للقزكيٍت  (ٕ)
  (.قولو ))ٍب(( ُب )ظ( ))دل( (ٖ)

 من قولو ))كذا قيل _ إذل _ رنددكا(( ساقط من األصل كاؼبثبت من بقية النسخ. (ٗ)
 من )ـ(./ب ِّٔهناية لوح (( ؽبمقولو ))(.  َُ)
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ُب ثانيتها؛  (1)أخرل كفعل الظهر قبل فوات اعبمعة, كإدنا جاز استخالؼ مسبوؽ اقتدل بو
  أف اعباىل ينقلب لو نفالن, كؿبل بطالف صالة اػبليفة إف (2)ألنو تابع ال منشئ, كاألكجو

/أ[ صالتو كحيث صحت ُّٗنول غَتىا صحَّت ] (3)كاف فبن تلزمو اعبمعة, كإال فإف
صالتو كلو نفالن كاقتدكا بو, فإف كاف ُب األكذل دل يصح ظهرا لعدـ فوت اعبمعة كال صبعة؛ 
ألهنم دل يدركوا منها ركعة مع اإلماـ مع استةنائهم عن االقتداء بو بتقدًن كاحد منهم, أك ُب 

 وىا صبعة.الثانية أسب
أم من صار خليفة لو )َنْظَم ُمْسَتْخِلِفِو( كإف تقدـ بنفسو  )َمْسُبوٌق(( كجوبان )َويَ ْتَبعُ  

 . (5()4)كإف دل يستخلفو
كلو قاؿ نظم إماـ لكاف أخصر كأعم كأسلم من اإليهاـ, كإف صح تأكيل عبارتو دبا 

قعود اإلماـ كيقـو موضع  التـز ترتيب صالتو؛ فيقعد موضع (6)ذكرتو؛ ألنو باالقتداء بو
قيامو, كيقنت ؽبم ُب الصبح كلو كاف ىو يصلي الظهر, كيًتؾ القنوت ُب الظهر, كلو كاف 
ىو يصلي الصبح, كلو اقتدل ُب ثانية الصبح فاستخلف فيها قنت ؽبم فيها كقعد فيها 

 للتشهد كإف كانت أكاله ٍب يقنت لنفسو ُب ثانيتو.
عليو قراءة التشهد إذا جلس هبم كىو كذلك؛ ألنو ال ال رنب  (7)كأفهم قولو نظم أنو

يزيد على بقاء إمامو حقيقة, كىو لو بقي دل رنب على ىذا اؼبسبوؽ قراءتو كإف سن لو 
/ب[ دكف التشهد ألف ُّٗموافقتو فيو, كإدنا توقف حصوؿ مقصود القنوت على قنوتو ]
اإلماـ, ٍب حُت يقـو إلسباـ  كال من اإلماـ كاؼبأمـو يقوؿ التشهد؛ كالقنوت ينفرد بذكره

                                                 

 ساقط من )ـ(. ((مع علمهم _ إذل _ اقتدل بو))ولو من ق (ُ)

 كيرر ُب األصل .  ((كاألكجو)) قولو (ِ)
 .((بأف))ُب )ـ(  ((فإف ))قولو  (ّ)
 ساقط من )ـ(, ك )ح(. ((كإف دل يستخلفو))و قول (ْ)
 (.ُٖٗ/ُينظر: إخالص الناكم ) (ٓ)
 ساقط من )ظ(. ((بو))قولو  (ٔ)
 .((أم))ُب )ـ(  ((أنو))قولو  (ٕ)
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صالتو ليسلم هبم, كانتظاره ليسلم  (2), كيسلموف أك يستخلفوف من سبت(1)صالتو ؽبم فراقو
فوت كقتها, كيقنت لنفسو ُب  (3)هبم كىو األفضل, نعم, قد شنتنع ُب اعبمعة إذا خشوا بو

, كيعيد السجود آخر صالتو لسهو إمامو, كيسجدكف لسهوه بعد البطالف كلو  ثانيتو كما مرَّ
بُت البطالف  (4)قبل االستخالؼ ال قبل البطالف؛ ليحمل اإلماـ لو كسهوىم/

 غَت ؿبموؿ بل يسجد لو  الساىي آخر صالتو. (5)كاالستخالؼ
ُموُه  (6)إذا قدموا شخصان كاإلماـ آخرى أك أراد آخره أف يتقدـ بنفسو كاف)َو(   )َمْن َقدَّ

تقدـ بنفسو؛ ألف اغبظ ؽبم, كمقدمو أكذل فبن تقدـ بنفسو ما دل ( فبن قدمو اإلماـ, أك َأْوَلى
 يكن راتبان, كإال فهو أكذل حىت من ميقىدًَّمهم.

َفِردٍ   بإماـ ُب أثناء صالتو, كإف اختلفت  (7)/( بأف ينويواْقِتَداءٌ ( بإحرامو ))َولِ ُمن ْ
إذ اإلماـ ُب حكم ؛  (9)عنو اؼبشهورة ؼبا جاءه رسوؿ اهلل أيب بكر  (8)ركعتهما لقصة

من أنو لو افتتح  (10)((اجملموع))/أ[ دكف اؼبأمـو اآلٌب ؼبا ُب ُْٗاؼبنفرد, كيكره ذلك للمنفرد ]
صباعة ٍب نقلها إذل صباعة أخرل بأف أحـر خلف جنب أك ؿبدث جهل حالو ٍب علم اإلماـ 

اء آخر فأغبق فخرج فتطهر ٍب رجع فأحـر بالصالة فأغبق اؼبأمـو صالتو بصالتو ثانيا, أك ج
اؼبأمـو صالتو بصالتو بعد علمو حبدث األكؿ جاز ذلك بال خالؼ, كتكوف صالة اؼبأمـو 

                                                 

 .((فراقهم))ُب )ـ(  ((فراقو))قولو  (ُ)
 .((يتم))ُب )ـ(  ((سبت))قولو  (ِ)

 ساقط من )ـ(, ك )ح(. ((بو))قولو  (ّ)
 (.ـ/أ من )ِّٕهناية لوح  ((هوىمكس))قولو (.  ْ)
 .((بُت االستخالؼ كالبطالف))ُب بقية النسخ  ((بُت البطالف كاالستخالؼ))قولو  (ٓ)

 ساقط من )ـ(. ((كاف))قولو  (ٔ)
 /أ من نسخة )ح(.ُْٓهناية لوح  ((ينويو))قولو (.  ٕ)
 .((لقضية))ُب )ظ(  ((لقٌصة))قولو  (ٖ)

 بقية النسخ. ساقط من ((رسوؿ اهلل))قولو  (ٗ)
  .(ُُِ/ ْاجملموع شرح اؼبهذب ) (َُ)
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انعقدت صباعة ٍب صارت بعد ذلك صباعة خبالؼ من أحـر منفردا, ككذلك إذا أحدث 
 صالهتم من صباعة إذل صباعة انتهى.  (1)اإلماـ كاستخلف فإف اؼبأمومُت نقلوا/

ُب صباعة فنول قطعها من غَت تبُت نقص ُب اإلماـ ٍب اقتدل كبو يعلم أنو لو كاف 
 كىًىمى فيو. (2)بإماـ آخر كره لو؛ لوجود اػبالؼ ُب البطالف خالفا ؼبن

كلو فارؽ األكؿ بعذر أًب منفردان, كيكره لو االقتداء بآخر فيما يظهر, كحيث اقتدل ُب 
إمامو أكال أًب لنفسو   (3)إف فرغاألثناء لزمو موافقة اإلماـ ُب تشهده كقيامو كغَتذنا, ف

كمسبوؽ, أك فرغ ىو أكال فانتظاره أفضل, كال نظر ؼبا يلـز عليو من تكرره بتكرر االقتداء؛ 
 إذ ال ؿبذكر فيو.

, كىو أف ينفرد اؼبقتدم  (4)من ذلك بِاْلَعْكِس(/ب[ يقع األمر )ُْٗرنوز أف ])َو(  
فبا يأٌب فيها كبةَت عذر؛ ألف اعبماعة إما بأف ينوم قطع القدكة كلو ُب اعبمعة بشرط يعلم 

سنة كىي ال تلـز بالشركع فيها إال ُب اغبج كالعمرة, أك فرض كفاية كىو كذلك على األصح 
إال فيهما كُب اعبهاد كصالة اعبنازة؛ كؼبا صح أف معاذا صلى  (5)خالفا لألذرعي كغَته

فأخربه  /(6) أتى النيبَّ بأصحابو العشاء فطوؿ هبم فتنحى من خلفو رجل كصلى كحده ٍب
 .(7)بذلك فةضب كأنكر على معاذ كدل ينكر على الرجل كدل يأمره باإلعادة

 
 

                                                 

 /ب من نسخة )ظ(.ُّٖهناية لوح  ((نقلوا))قولو (.  ُ)
 .((ؼبا))ُب )ـ(  ((ؼبن))قولو  (ِ)

 .((خرج))ُب )ـ(  ((فرغ))قولو  (ّ)
 (.ُٖٗ/ُفيجوز للمقتدم أف سنرج عن متابعة اإلماـ. ينظر: إخالص الناكم )(. ْ)
  .(ِّْ/ ِ) :هناية احملتاجك  ,(َٖ/ ُ) :فتح الوىاب ينظر: (ٓ)
 (.ـمن ) ب/ِّٕهناية لوح  ((صلى اهلل عليو كسلم))قولو (.  ٔ)
باب اختالؼ نية اإلماـ كاؼبأمـو ُب ( ِْٓ) (َِّ/ ُالسنن الصةَت للبيهقي )ركاه البيهقي ُب  (ٕ)

 .الصالة
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أنو ذبوز ُب صالتو, كال  (2): أف الرجل قطع الصالة ٍب استأنفها, كُب غَته(1)كُب مسلم
ر؛ ألهنا , كمفارقتو كانت بةَت عذ(4)كغَته (3)((اجملموع))تناُب؛ ألف الواقعة متكررة كما ُب 

لسقي خنلو. كمن اؼبعلـو أنو لو تأخر إذل فراغ الصالة دل سنش عليو ىالكا كال نقصا, ٍب 
 اؼبفارقة بال عذر مكركىة مفوتة لفضيلة اعبماعة حىت فيما أدركو مع اإلماـ خالفا للزركشي

 (5)ىنا ؼبا  مىرَّ أكؿ الشرط السابع.
/أ[ من  ُٓٗرقة مكركىة كما يعلم ]كقوؽبم: تدرؾ اعبماعة جبزء ؿبلو ما دل توجد مفا

كالمهم ىنا, كيعذر كمرخص ُب ترؾ اعبماعة, كترؾ سنة مقصودة كالقنوت كالتشهد, 
كتطويل كباؼبأمـو ضعف, أك شةل ال تكوف مكركىة, ككذا حيث خييػِّرى بُت اؼبفارقة كاالنتظار 

 فيما مىرَّ من اؼبسائل.
 مو العطف على اقتداءو كىو فاسد.األخصر؛ إليها(( كعكسو)): (6)كعدؿ عن قوؿ أصلو

إذا انتهى الكالـ على صفات األئمة اؼبستحقة فليتمم بكثَت من صفاهتم  )َو( 
 اؼبستحبة فمنها:

( ُب ؿبل كاليتو تقدـ على غَته ُب سائر الصلوات, كإف اختص ذلك )نُِدَب ِلَوالٍ أنو 
تص بذلك أيضا كأف يكوف الةَت جبميع الصفات اآلتية, كتقدشنو ؼبن رأل على غَته, كإف اخ

اإلمامة على األكجو؛ ألنو إذا قدـ على اؼبالك فهذا أكذل  (7)إماما راتبا كإف شرط لو الواقف

                                                 

 .باب القراءة ُب العشاءكتاب الصالة,   (ْٓٔ( )ّّٗ/ ُ(صحيح مسلم )ُ)
باب من دل ير إكفار من قاؿ ذلك متأكال , كتاب األدب  (َُٔٔ) (ِٔ/ ٖ) :صحيح البخارم (ِ)

 .أك جاىال
  .(ِْٓ/ ْ) :اجملموع شرح اؼبهذب (ّ)
  .(ُِّ/ ُ) :أسٌت اؼبطالبينظر:  (ْ)
 ينظر: )ص:   (. (ٓ)
 (.ُُٖاغباكم الصةَت للقزكيٍت)ص:  (ٔ)
 ُب )ح(. ((لو))ىنا زيادة قولو  (ٕ)
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كألف تقدـ غَته حبضرتو بةَت  ،(1)«الى يػىؤيمَّنَّ الرَّجيلي الرَّجيلى ُب سيٍلطىانًوً »: ؼبا صح من قولو 
 إذنو ال يليق ببذؿ الطاعة لو.

ُب غَت من كالٌه اإلماـ األعظم أك  (3)كغَته (2)رل كما قالو األذرعيكؿبل تقدًن الوا 
 نائبو, أما من كاله أحدذنا ُب مسجد فهو أكذل من كارل البلد, كقاضيو بال شك.

/ب[ كما قالو األذرعي  كىو متجو فيمن تضمنت كاليتو اإلمامة ُٓٗكؿبلو أيضا ] 
كالشرطة كحنوىا من األمور اػباصة كحنوىا  عرفا أك نصا كالقاضي, كأما كالة اغبركب كاعبهاد

 )َأْعَلىيراعى ُب الوالة إذا اجتمعوا تفاكت الدرجة, فيتقدـ منهم من كاف  (4)فال ]ك[
 .(5)كاإلماـ األعظم ٍب كارل اإلقليم ٍب كارل البلد/  فََأْعَلى(
ه من ُب مسجد أك غَت  رَاِتٍب( ِإِمامٍ إف دل زنضر أحد من الوالة ندب لكل ) ثُمَّ() 

مٌ ) (6)/أمكنة اعبماعة حضر أك أحضر قبل فوات أكؿ الوقت ( على غَته, كإف اختص تَ َقدُّ
الى يػىؤيمَّنَّ »منو لةَته كلو على من اختص بذلك أيضا ػبرب: )َوتَ ْقِديٌم( الةَت دبا يأٌب أيضا, 

أذف, فإف خيف فإف دل زنضر سن اإلرساؿ إليو ليحضر أك ي (7)«الرَّجيلي الرَّجيلى ُب سيٍلطىانًوً 
فوت أكؿ الوقت كال فتنة كال تأذ لو تقدـ غَته سن لواحد, ككونو األحب إليو أكذل أف يـؤ 
, فإف خشيت فتنة أك تأذي صلوا فرادل, كيسن ؽبم اإلعادة معو, فإف دل يبق من الوقت  بالقـو

ما بلد إال ما يسع تلك الصالة صبعوا, كإف خافوا الفتنة, بل رنب عليهم, حيث دل يكن بال
  يظهر بو الشعار إال ىذا احملل.

                                                 

 .باب من أحق باإلمامة, كتاب اؼبساجد كمواضع الصالة (ّٕٔ( )ْٓٔ/ ُ) :صحيح مسلم (ُ)

 (.َِٗينظر: التوسط كالشرح بُت الركضة كالفتح )ص: (ِ)

 . (ُٔٔ/ ُ) :اإلقناع ُب حل ألفاظ أيب شجاعينظر: ( ّ)
 ساقط من األصل كاؼبثبت من بقية النسخ. ((ك))قولو  (ْ)

 (.ـ/أ من )ِّٖلوح  هناية ((البلد))قولو (.  ٓ)
 /ب من نسخة )ح(.ُْٓهناية لوح  ((الوقت))قولو (.  ٔ)
 تقدـ زبررنو آنفا. (ٕ)
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/أ[ ىنا عدمو فيما مٌر بأف ذاؾ فيما إذا خافوا فوت أكؿ ُٔٗالتجميع ] (ُ)كفارؽ/
الوقت كأرادكا فضيلتو, كىذا فيما إذا خافوا فوت كلو, كدل يريدكا ذلك, كؿبل ذلك ُب 

ذكر من تقدـ مسجد غَت مطركؽ كإال فال بأس أف يصلوا أكؿ الوقت صباعة, كىذا الذم 
(( ُب ؿبل )َكَساِكنٍ الراتب, كتقدشنو  كمالك كمستأجر كمستعَت كموصى لو دبنفعتو   )بِ َحقٍّ

الى يػىؤيمَّنَّ الرَّجيلي الرَّجيلى ُب »فيندب لو التقدـ كالتقدًن إذا أقيمت صباعة فيو؛ ػبرب أيب داكد: 
كانوا كلهم ساكنُت حبق     خبالؼ الساكن بال حق كالةاصب, كخبالؼ ما لو (2)« سيٍلطىانًوً 

كسكاف حنو مسجد كرباط ال إماـ لو, كنازلُت دبوات أك بادية الستوائهم من حيث اؼبكاف 
( بأف أىًذفى الساكن حبق ُب إقامة الصالة ُب مسكنو )َل َعَلى َوالٍ فيقدـ بالصفات اآلتية, 

ن االنفراد فال يقدـ كإف دل يأذف ُب إقامة اعبماعة على اؼبعتمد, حيث دل يطل زمنها على زم
, بل الوارل ىو اؼبقدـ؛ (3)على الوارل خالفا ؼبا يوذنو كالـ أصلو, فالتصريح بذلك من زيادتو

 سلطانو أمشل. (4)ألف
ال زنتاج إذل ىذا؛ ألنو نظَت اإلماـ الراتب اؼبعطوؼ بثم على الوارل  (5)كقوؿ الشارح

لك زنتمل أنو نظَت للوارل كال /ب[ بأنو كما زنتمل ذُٔٗاؼبقتضية لتأخره عنو, يرد ]
 مرجح, فتعينت ىذه الزيادة دفعا ؽبذا التوىم.

 
 
 

                                                 

 /أ من نسخة )ظ(.ُّٗهناية لوح  ((كفارؽ))قولو  (.ُ)
صحيح أيب . كصححو األلباين ُب باب من أحق باإلمامة( ِٖٓ) (ُٗٓ/ ُ) :سنن أيب داكد (ِ)

 .(ُِٖ/ ّ) :داكد
 اغباكم الصةَت للقزكيٍتمن زيادة اإلرشاد على اغباكم, ينظر:  ((ال على كاؿ))لو: أم: التصريح بقو  (ّ)

 (.َُِاإلرشاد )ص: (ُُٖ)ص:
 .((ال))ُب )ـ(  ((ألف))قولو  (ْ)
 أ(. ُٖٓ/ُينظر: شرح اإلرشاد للجوجرم ) (ٓ)
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؛ ألنو مالك للرقبة أك (2)/(1)()ُمِعيرٍ ( ال يقدـ ساكنه حبقو ىو مستعَت على )وَ  
 ليس مالكا لشيء. (4), كاؼبستعَت(3)للمنفعة
 (5)(ٍد لَ ْم ُيَكاِتبْ )َسيِّ ال يقدـ ساكن حبق ىو ًقنه أذف لو سيده ُب السكٌت على  )َو( 

مأذكنا لو ُب التجارة كإف ملَّكىوي اؼبسكن؛ ألف فائدة السكٌت ترجع إذل السيد فهو  (6)كلو
اؼبالك كالساكن فإف كاف الساكن مكاتبا لو كتابة صحيحة كليس دبستعَت منو قيدـ عليو؛ 

 ألنو معو كاألجنيب الستقاللو, كمثلو اؼببعَّض بل أكذل.
ًن مالك اؼبنفعة كمستأجر كموصى لو باؼبنفعة كموقوؼ عليو على كأفهم كالمو تقد

مالك الرقبة ؼبلكو اؼبنفعة كلو دل يكن الساكن أىال لإلمامة مطلقا ككافر, أك بالنسبة إلمامة 
اغباضرين كامرأة كخنثى لرجاؿ أك خناثى قدـ من شاء؛ لسلطنتو على احملل, ىذا إف كاف 

, (8)عن اؼباكردم (7)((الكفاية))نونا استؤذف كليو نقلو ُب صحيح العبادة فإف كاف صبيا أك ؾب
  .(9)لكن نظر فيو القمورل

 
 

                                                 

 .((على مستعَت ىو معَت))ُب )ظ(  ((ىو مستعَت على معَت))قولو  (ُ)
 (.ـمن ) ب/ِّٖهناية لوح  ((معَت))قولو (.  ِ)
 ساقط من )ـ(. ((أك للمنفعة))قولو  (ّ)

 .((لكن فيو أك اؼبنفعة كاؼبستقر))ُب )ظ(  ((للرقبة أك للمنفعة كاؼبستعَت))قولو  (ْ)
 .((يكاتبو))ُب )ـ(, ك )ح(  ((يكاتب))قولو  (ٓ)

 .((كدل))ُب )ـ(  ((كلو))قولو  (ٔ)
  .(ُٓ/ ْ) :كفاية النبيو ُب شرح التنبيو  (ٕ)

 . (ّْٓ/ ِ) :اغباكم الكبَتينظر:  (ٖ)
  .(ُِِ/ ُ) :أسٌت اؼبطالبينظر النقل عنو ُب ( ٗ)
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(1)ك
/أ[ إعارة, كلينظر ُٕٗ: األقرب عدـ جواز إذف الورل؛ ألنو نوع ](2)قاؿ األذرعي 

موليو غباجة أك مصلحة, فهل شنتنع عليو التقدًن كالتقدـ أك  (3)فيما حضر مع صباعة منزؿ
 .(4)ال؟

الثاين كاألكؿ ؿبتمل, كقد يفرَّؽ بُت الورل شرعا كاألب كاغباكم كغَته   (5)اؼباكردمذكر 
 كالوصي. انتهى. 

كاألكجو أنو ال حق للورل ُب ذلك مطلقا؛ ألف علة تقدًن اؼبالك كتقدمو غَت موجودة 
كال مصلحة تعود من ذلك على اؼبورل, فلم يكن لو دخل ُب ذلك كحينئذ فحيث  (6)ُب الورل

ا ؽبم الصالة ُب ملك اؼبورل قدـ بالصفات اآلتية, كلو حضر شريكاف أك فحيث جوزن
أحدذنا كمستعَت من اآلخر دل يتقدـ غَتذنا إال بإذهنما, كال أحدذنا إال بإذف اآلخر أك 

 االنتفاع باعبميع. (7)/أحدذنا فقط فهو األحق إف جاز لو
َم( ( إف دل يكن ىناؾ أكذل باعتبار اؼبكاف ثُمَّ )  عتبار الصفة, فافهم كالمو حيث با)ُقدِّ

إف حق ىذا إدنا ىو ُب التق دـ  (8)صرح من زيادتو تقدـ كدل يعطفو على ما مر كما فعل أصلو
خبالؼ اؼبقدـ باؼبكاف أك الوالية فإف حقو فيهما كما مر, كأكذل من يستحق  (9)ال التقدًن

َقوُ التقدًن باعتبار الصفة  فيقدَّـ حىت على  (10)لصالة[/ب[ اغباضرين بأحكاـ ]إُٗ( ])َأف ْ

                                                 

 ساقط من )ـ(. ((ك))قولو  (ُ)
 (.َِٗينظر: التوسط كالفتح بُت الركضة كالشرح )ص: (ِ)

 .((متوؿ)))ـ(  ُب(( منزؿ ))قولو  (ّ)

 .((أكذل))ُب )ح(  ((أك ال))قولو  (ْ)

 . (ّْٓ/ ِ) :اكم الكبَتاغبينظر:  (ٓ)
 .((األكذل))ُب )ـ(  ((الورل))قولو  (ٔ)

 /أ من نسخة )ح(.ُْٔهناية لوح  ((لو))قولو (.  ٕ)
 (.ُُٖاغباكم الصةَت للقزكيٍت)ص: (ٖ)
 .((التقدًن ال التقدـ))ُب )ـ(  ((التقدـ ال التقدًن))قولو  (ٗ)

 .((الصفة))ُب األصل  ((الصالة))قولو  (َُ)
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أبا بكر ُب  ؛ كلتقدشنو (1)األقرأ؛ ألف افتقار الصالة للفقو؛ ال ينحصر خبالؼ القرآف/
  .(3)نصَّ على أف غَته أقرأ منو مع أنو  (2)الصالة

, فإف كانوا ُب (5)لكتاب اهلل/ ميـؤ القـو أقرؤى » (4)كما اقتضاه خرب مسلم كىو أف
ُب اؽبجرة  بالسنة, فإف كانوا ُب السنة سواء فأقدمهم ىجرة, فإف كانوا القراءة سواء فأعلمهم

 أم إسالمان, من تقدًن األقرأ على األفقو. (6)«سلمان » كُب ركاية «سواء فأقدمهم سنا
 
 
 
 

                                                 

 (.ـ/أ من )ِّٗهناية لوح  ((القرآف))قولو (.  ُ)
, فذكرنا اؼبواظبة على الصالة كالتعظيم ؽبا, قالت: ؼبا ؿاألسود, قاؿ: كنا عند عائشة  ُب حديث (.ِ)

مركا أبا بكر فليصل », فحضرت الصالة, فأذف فقاؿ: يومرضو الذم مات ف مرض رسوؿ اهلل 
 .باب: حد اؼبريض أف يشهد اعبماعة, ذافاأل( ْٔٔ) (ُّّ/ ُ) ُب صحيحو: البخارمركاه  «بالناس

أرحم أميت بأميت أبو بكر, : », قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  أنس بن مالكلعلو يشَت غبديث  (.ّ)
كأشدىم ُب أمر اهلل عمر, كأصدقهم حياء عثماف, كأقرؤىم لكتاب اهلل أيب بن كعب, كأفرضهم زيد بن 

 كإف لكل أمة أمينا كإف أمُت ىذه األمة أبو عبيدة بن ثابت, كأعلمهم باغبالؿ كاغبراـ معاذ بن جبل أال
باب (, ُّٕٗ) (ٓٔٔ/ٓ) :سنن الًتمذم. ىذا حديث حسن صحيحركاه الًتمذم كقاؿ: « اعبراح

 .(ُِٔ/ ُ) :صحيح اعبامع الصةَت كزيادتو... كصححو األلباين ُب مناقب معاذ بن جبل
عة نفر: من ابن أـ اقرءكا القرآف من أربوؿ: "يق ظبعت رسوؿ اهلل عن عبد اهلل بن مسعود, فقاؿ: ك 

ُب  سلم. ركاه مكمن أيب بن كعب, كمن سادل, موذل أيب حذيفة, كمن معاذ بن جبل -فبدأ بو-عبد 
 .باب من فضائل عبد اهلل بن مسعود كأمو رضي اهلل تعاذل عنهما (ِْْٔ) (ُُّٗ/ ْ) صحيحو:

 ساقط من بقية النسخ. ((أف))قولو  (ْ)
 /ب من نسخة )ظ(.ُّٗهناية لوح  ((اهلل))و قول(.  ٓ)
 .باب من أحق باإلمامة ,كتاب اؼبساجد كمواضع الصالة (ّٕٔ( )ْٓٔ/ ُ) :صحيح مسلم (ٔ)
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أجاب عنو الشافعي 
يوجد  (2)بأف الصدر األكؿ كانوا يتفقهوف مع القراءة ]فال[ (1)

لم أف اؼبراد األقرأ ُب اػبرب األفقو ُب القرآف, فإذا استوكا فيو [ فع(3)قارئ إال كىو فقيو, ]أم
فقد استوكا ُب فقهو, فإذا زاد أحدىم بفقو السنة فهو أحق, فال داللة ُب اػبرب على 

 األقرأ مطلقا, بل على تقدًن األقرأ األفقو ُب القرآف على من دكنو, كال نزاع فيو. (4)]تقدًن[
 .(5)ن االحتجاج بتقدًن أيب بكر مع أف غَته أقرأ منوفإف قلت: ينافيو ما مىرَّ م

؛ كأيب بكر (6)قلت: كالـ الشافعي زنمل على الةالب فقد يوجد قارئ أفقو من ]األقرأ[
 [ُٖٗ.مع غَته ]أ/ 

َرأُ( ( إف استوكا ُب الفقو قيدِّـ ))ثُمَّ   اغباضرين على األكرع؛ ألف الصالة أشد َأق ْ
 . (8)كاألقرأ األحفظ ال األكثر تالكة خالفا ؼبن كىم فيو كالشارح إليو من الورع, (7)]احتياجا[

نعم ال اعتبار للقراءة اؼبشتملة على غبن مطلقا لكراىة االقتداء بالالحن, كاجمليد 
من حيث تصحيح أدائها كـبارج حركفها كمعرفة غبنها اػبفي أكذل من األحفظ  (9)]للقراءة[

 الذم ال زنسن ذلك على األكجو.
 
 
 

                                                 

 . (ُْٖ/ ُ) :األـ للشافعي (ُ)
 كاؼبثبت من بقية النسخ. ((فلم))ُب األصل  ((فال))قولو  (ِ)

 زيادة من بقية النسخ. ((أم))قولو  (ّ)
 ساقط من األصل كاؼبثبت من بقية النسخ. ((دًنقت))قولو  (ْ)

 ساقط من )ـ(. ((مع أف غَته أقرأ منو))قولو  (ٓ)

 كاؼبثبت من بقية النسخ. ((أقرأ))ُب األصل  ((األقرأ))قولو  (ٔ)

 كاؼبثبت من بقية النسخ. ((احتياطا))ُب األصل  ((احتياجا))قولو  (ٕ)

 ب(.ُٖٓ/ُينظر: شرح اإلرشاد للجوجرم ) (ٖ)

 ساقط من األصل, كاؼبثبت من بقية النسخ. ((للقراءة))قولو  (ٗ)
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( اغباضرين أم أكثرىم كرعان, كىو: )َأْورَعُ ُب القراءة كالفقو قيدِّـ  (1)( إف استوكاثُمَّ ) 
 .(3)ِاجتناب الشبهات خوفا من اهلل تعاذل كمن الزمو حسن السَتة كالعفة

بصيةة أفعل تقدـ الزاىد كىو التارؾ ؼبا زاد على اغباجة من اغبالؿ  (4)كأفهم تعبَتىم
كرع ألنو أقرب إذل حصوؿ مقصود الصالة من اػبشوع كالتدبر على الورع؛ ألف األكؿ أ

 كرجاء إجابة الدعاء, كاإلمامة سفارة بُت اهلل كخلقو فأكالىم هبا أكرمهم على اهلل تعاذل.
( اغباضرين ُب اإلسالـ ػبرب مسلم )َأَسنُّ إف استوكا ُب الفقو كالقراءة كالورع قيدِّـ  )ثُمَّ(

/السابق, فال يػيقَّدـ شيخ أسل , فإف أسلما (6)/ب[ أمسُٖٗعلى شاب أسلم ] (5)م اليـو
 خالفا للزركشي. (8)قدـ األكرب سنا كما قالو صبع (7)]معا[

: كيقدـ من أسلم بنفسو على من أسلم تبعا ألحد أبويو كإف تأخر (9)قاؿ البةوم
 إسالمو؛ ألنو اكتسب الفضل بنفسو.

 
 
 
 

                                                 

 .((استويا))ُب )ظ(  ((استوكا))قولو  (ُ)

 (.ُِٖ/ُكما ُب األصل ىو ما ُب فتح اعبواد )  ((الفقو))ُب )ظ( , ك)ـ(  ((العفة))قولو  (ِ)
 , (ُْٕ/ ٓ) :النهاية ُب غريب اغبديث كاألثرك  ,(ََُ/ ٔ) :مقاييس اللةةينظر:  (ّ)
 .((تعبَته))ُب )ظ(, ك)ـ(  ((تعبَتىم))قولو  (ْ)
 (.ـمن )ب /ِّٗهناية لوح  ((اليـو))قولو (.  ٓ)
فيقدـ ))ُب بقية النسخ تةَت السياؽ إذل:  ((فال يقدـ شيخ أسلم اليـو على شاب أسلم أمس))قولو  (ٔ)

 .((شاب أسلم أمس على شيخ أسلم اليـو
 كاؼبثبت من بقية النسخ. ساقط من األصل ((معا))قولو  (ٕ)

  .(ْْٓ/ ُ) الةرر البهيةينظر: ( ٖ)
  .(ِٕٖ/ ِ) :التهذيب ُب فقو اإلماـ الشافعي  (ٗ)
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لوغ من أسلم تبعا أك قبلو كىو متجو كقضيتو أنو ال فرؽ بُت أف يكوف إسالمو بعد ب
 .(1)كإف خالف فيو ابن الرفعة

 .(2)نعم, األكجو تقدًن التابع مطلقان إذا أسلم غَته مكرىان حبق
( دبا يعترب ُب الكفاءة )َنِسيبٌ ( إف استوكا ُب السن كما قبلو من الصفات قيدِّـ )ثُمَّ 

ـي اؽبامشي كاؼبطليب ٍب سائر قريش على غَتىم , ٍب العريب على العجمي, كيقدـ ابن فيػيقىدَّ
. أم: ُب اإلمامة الكربل, (3)«الناس تبع لقريش»الصاحل كالعادل على غَته؛ ػبرب مسلم: 

 الصةرل, كبقريش كل من ُب نسبو شرؼ. (4)كقيس ]هبا[
ىجرة إذل  -كإف عال  -( إف استوكا ُب الصفات السابقة قيدِّـ األقدـ ىو أك أصلو ثُمَّ ) 
إذل دار اإلسالـ, كيقدـ من ىاجر بنفسو على من ىاجر أحد آبائو كإف  أك النيب 

الورع على  (6)كمن تبعو (5)تأخرت ىجرتو قياسان على ما مر ُب اإلسالـ, كتقدشنو كأصلو
 (8)((التنبيو))/أ[ على الكل, كأخره ُب ُٗٗ] (7)الثالثة بعده ىو اؼبعتمد, كإف قدَّمو صباعة

 , (9)نا كما صنعت ىو ما أشعر بتصحيحو كالـ أصل الركضةعنها, كتأخَت اؽبجرة إذل ى
 
 

                                                 

 . (ٖ/ ْ) :كفاية النبيو ُب شرح التنبيوينظر:   (ُ)
  .(ْٕٖ/ ُ) :مةٍت احملتاج (ْْٓ/ُ) الةرر البهيةك ,(َِِ/ ُ) :أسٌت اؼبطالبينظر:  (ِ)
 .باب الناس تبع لقريش, كاػبالفة ُب قريش ,اإلمارة  (ُُٖٖ( )ُُْٓ/ ّ) :صحيح مسلم (ّ)

  كاؼبثبت من بقية النسخ. ((بو))ُب األصل  ((هبا))قولو  (ْ)

 (.ُُٖ)ص: اغباكم الصةَت للقزكيٍت (ٓ)
  .(ٗ/ ْ) :كفاية النبيو ُب شرح التنبيوينظر:   (ٔ)
  .(َُٕٔ/ ِ) :التعليقة للقاضي حسُتينظر:  (ٕ)
 .(ّٗية ُب الفقو الشافعي )ص: التنب  (ٖ)

 . (ُٔٔ/ ِ) :العزيز شرح الوجيز (ٗ)
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لى السن كالنسب ػبرب مسلم تقدشنها ع (2) «اجملموع»كاختاره ُب  (1) «التحقيق»كالذم ُب 
اؽبجرة ُب اآلباء يدخل  كعلى كل فال عذر للمصنف كأصلو ُب حذفها كإف كانتالسابق, 

ثوبا كبدنا كصنعة خالؼ  َنِظيٌف(ة قيدِّـ )ُب الصفات السابق (ّ)/ٍب إف استوكا ُب النسب,
,إذل استمالة القلوب  (4)ما يوذنو تقييد أصلو بالثوب عن األكساخ كاألدناس؛ إلفضاء النظافة ن

يقدـ بو,  (6)كالنظيف فمن كاف كسبو أفضل أك ]أنظف[  (5)ككثرة اعبمع, كالكسب الفاضل/
 صنعة فيما يظهر. كلو تعارضت ىذه الثالثة قدـ األنظف ثوبا ٍب بدنا ٍب

تقدًن ذم   (7)كظاىر كالمهم أنو ال يعترب لوف الثوب, كلو كجو كإف حبث األذرعي
 ذم األسود . (8)األبيض على تقدًن

( ؼبيل القلب إذل االقتداء بو كاستماع  )َحَسُن َصْوتٍ ( إف استوكا ُب ذلك قدـ )ثُمَّ 
 .(10)داء بو أيضا, كػبرب ضعيفالقلب إذل االقت (9)ؼبيل/ َحَسُن ُصورٍَة( ثُمَّ كالمو )
 
 
 

                                                 

 (. ِّٕالتحقيق )ص: (ُ)

 . (ِٕٗ/ ْ) :اجملموع شرح اؼبهذب (ِ)
 /ب من نسخة )ح(.ُْٔهناية لوح  ((استوكا))قولو (.  ّ)
 (.ُُٖاغباكم الصةَت للقزكيٍت)ص: (ْ)
 /أ من نسخة )ظ(.َُْهناية لوح  ((الفاضل))قولو (.  ٓ)
 كاؼبثبت من بقية النسخ. ((الطف))ُب األصل  ((أنظف))قولو ( ٔ)
 (.ِٖٔينظر: التوسط كالفتح بُت الركضة كالشرح )ص: (ٕ)
 ساقط من بقية النسخ. ((تقدًن))قولو ( ٖ)
 (.ـ/أ من )َِْهناية لوح  ((ؼبيل))قولو (.  ٗ)
إذا كانوا ثالثة فليؤمهم " :قاؿ أيب زيد عمرك بن أخطب األنصارم عن النيب يشَت غبديث ( َُ)

فإف كانوا ُب القراءة سواء فأكربىم سنا فإف كانوا ُب السن سواء فأحسنهم  أقرؤىم لكتاب اهلل 
باب من قاؿ: يؤمهم أحسنهم ( ِٗٗٓ) (ُِٕ/ ّ) :السنن الكربل للبيهقي. ركاه البيهقي ُب كجها

  .كجها إف صح اػبرب
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, كأقره (4)الركضة نقال عن اؼبتورل (3)ُب أصل (2)فأحسنهم كجها ىذا ما (1)فإف استويا
فإف  (7)كاعتمده األذرعي  (6)((التحقيق)), كالذم ُب (5)/ب[ الصةَتُٗٗكجـز بو ُب الشرح ]

كحسن الصوت, ٍب  (8)استويا قيدِّـ حبسن الذكر, ٍب بنظافة الثوب كالبدف كطيب الصنعة
اؼبختار تقدًن أحسنهم ذكرا, ٍب صوتا, ٍب ىيئة, فإف تساكيا  (10)((اجملموع))ُب  (9)الوجو ]ك[

من تقدًن   ((التحقيق))لكن ما ُب  (12)((الركضة))أيقرًع بينهما, كاألكجو ما مر عن  (11)كتشاحا
الستواء ُب سائر حسن الذكر على النظافة متجو, كحينئذ فينتج من ذلك أف األكجو بعد ا

ما مر تقدًن األحسن ذكران, فاألنظف ثوبا فبدنا فصنعة, فاألحسن صوتا فوجها؛ ألف اؼبدار  
كما أشعر بو تعليلهم على ما ىو أفضى إذل استمالة القلوب, ككل كاحد من ىذه أفضى 

 .(14)على قاصر, كالنسيب على كلد الزنا (13)إذل ذلك فبا بعده كما ال سنفى, كقيدِّـ متم
 
 

                                                 

 .((فإف كانوا ُب السن سواء))ُب )ـ(, ك)ح(  ((فإف استويا))قولو ( ُ)
 ُب )ـ(. ((رأيتو))ىنا زيادة قولو ( ِ)
 من )ظ(. ساقط ((أصل)) قولو( ّ)
 . (َُٕ/ ِ) :العزيز شرح الوجيز (ْ)
  (.ِٖٔالتوسط كالفتح بُت الركضة كالشرح )ص:ُب :  الشرح الصةَتينظر النقل عن ( ٓ)
 (.ِّٕالتحقيق )ص:( ٔ)
 (.ِٖٔالشرح )ص:التوسط كالفتح بُت الركضة ك ( ٕ)
 .((الصبةة))ُب )ظ(  ((الصنعة))قولو ( ٖ)
 ساقط من األصل كاؼبثبت من بقية النسخ. ((ك))قولو ( ٗ)
 . (ِّٖ/ ْ) :( اجملموع شرح اؼبهذبَُ)
  .(ِِٔ)ص:  :القاموس احمليطاؼبشاحة بتشديد اغباء: اؼبنازعة كاؼبخاصمة. ينظر: ( ُُ)
 . (ّْٓ/ ُ) :ركضة الطالبُت( ُِ)
 .((قٌيم))ُب )ـ(  ((متم))لو قو ( ُّ)
  .(ٖٗاؼبقدمة اغبضرمية )ص: ينظر: ( ُْ)



 

 

 
 

ا                                                        اإلمداد شرح اإلرشاد البن حجر اهليتمي
َ
رِهِم

ْ
ي
َ
ةِ وغ

َ
ام

َ
ةِ واإِلم

َ
و
ْ
د
ُ
 الق

ْ
ا مِن

َ
امِه

َ
ك
ْ
َأح

َ
ةِ و

َ
اع

َ
م

َ
 629 فصل: ِيف اجل

فيقدـ اغبر على من فيو رًؽٌّ كإف قل, كالعدؿ ُحرٌّ َوَعْدٌل َوبَاِلٌغ َعَلى َغْيرِِىْم(  (1))وَ 
على الفاسق, كالبالغ على الصيب اؼبميز, كإف كاف كلٌّ من العبد, كالفاسق كالصيب أفقو كأقرأ, 

كالعبد العدؿ أكذل أف العبد البالغ أكذل من اغبر الصيب  (3)((اجملموع))ك (2)((التحقيق))لكن ُب 
من اغبر الفاسق, كلو اجتمع عبد كحر كزاد العبد بالفقو فهما سواء, أم: كإف كاف اغبر 

كزاد ))/أ[ اعبنازة؛ ألف القصد منها الدعاء كالشفاعة كىو هبما أليق, كقولو: ََِأكذل ُب ]
ألف القصد  القراءة كما بعدىا على األكجو خالفان للشارح؛ (5)أك غَته من (4)أم: ((بالفقو

 كجود شيء رنرب نقصو كقد كجد.
قاؿ صاحب اؼبذاكرة: كيقدـ الصيب أك العبد العدؿ على البالغ أك اغبر الفاسق كالعبد 
العدؿ اؼبسافر على اغبر اغباضر الفاسق كاغبر اؼبسافر على العبد اغباضر ككلد الزنا العدؿ أك 

  أك العبد أك اؼبسافر. انتهى.البالغ أك اغبر أك اغباضر على النسيب الفاسق أك الصيب
, كمن قولو أيضا كيقدـ ضد مسافر كفاسق  (6)((التحقيق))ككأنو أخذ ذلك فبا مر عن 

ككلد زنا كمن ال يعرؼ أبوه عليهم كإف كانوا أفقو كأقرأ, كتردد بعضهم ُب تعارض ىذه 
كأف البالغ , (8)مطلقا (7)الصفات, كالذم يظهر أخذا فبا تقرر أف العدؿ أكذل من الفاسق/

العدؿ أكذل من الصيب العدؿ كإف زاد بالفقو كحنوه, كأف اغبر العدؿ أكذل من الرقيق العدؿ 
 مادل يزد بالفقو, كحنوه فهما سواء.

 
 

                                                 

 ساقط من )ـ(. ((ك))قولو ( ُ)
 (.ِْٕالتحقيق )ص: (ِ)

  .(ِٖٔ/ ْ) :اجملموع شرح اؼبهذب (ّ)

 ساقط من )ـ(. ((أم))قولو  (ْ)

 ساقط من )ـ(. ((من))قولو  (ٓ)

 (.ِْٕالتحقيق )ص: (ٔ)
 (.ـمن ) ب/َِْلوح هناية  ((الفاسق))قولو (.  ٕ)
 ساقط من )ظ(. ((مطلقا))قولو  (ٖ)
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 كفارؽ ما قبلو بأف العبد ال خالؼ ُب صحة االقتداء بو خبالؼ الفاسق كالصيب.
كذل, كيأٌب صبيع ما تقرر /ب[ الرؽ, كمن زادت حريتو أََِكاؼببعَّض أكذل من كامل ]
 ُب االنثيُت ُب اإلمامة للنساء. 

كاؼبراد بالعدالة ىنا عدالة الركاية, كدليل صحة إمامة العبد كاؼبميز كالفاسق اؼبستفادة من  
 بكسر الالـ كاف يـؤ قومو على عهد رسوؿ اهلل  (2)بن سًلمة (1)كالمو ما صح أف عمر

صلوا »كػبرب:  (4)كاف يؤمها عبدىا ذكواف ة , كأف عائش(3)كىو ابن ست أك سبع سنُت
كىو كإف كاف مرسال لكنو اعتضد بفعل السلف, فإهنم كانوا  (5)«خلف كل بر كفاجر

 يصلوف كراء أئمة اعبور. 
 

                                                 

 .((عمرك))ُب )ـ(, ك)ح(  ((عمر))قولو  (ُ)
, ككاف يـؤ قومو على يكٌت أبا بريد, أدرؾ زماف النيب  ,عمرك بن سلمة بن قيس اعبرميىو:  (ِ)

. كقد ؿ اهلل , ألنو كاف أقرأىم للقرآف, ككاف أخذه عن قومو, كعمن كاف شنر بو من عند رسو النيب 
. نزؿ عمرك بن مع أبيو, كدل سنتلف ُب قدـك أبيو على رسوؿ اهلل  قيل: إنو قدـ على رسوؿ اهلل 

سلمة البصرة. كركل عنو أبو قالبة, كعاصم األحوؿ, كمسعر بن حبيب اعبرمي, كأبو الزبَت اؼبكي, 
  .(ُُٕٗ/ ّ) :االستيعاب ُب معرفة األصحاب كأيوب السختياين.

  ..باب:, كتاب اؼبةازم( َِّْ) (َُٓ/ ٓ) و:صحيحه البخارم ُب ركا (ّ)
 .باب إمامة العبد كاؼبوذل, ( كتاب األذافَُْ/ ُ) :البخارمصحيح  (ْ)

كعنو عبد الرضبن بن اغبارث بن ىشاـ كىو أكرب  ,ركل عنها ,أبو عمرك اؼبدين موذل عائشة كذكواف ىو:
كانت عائشة قد ك  ,ثقةكىو ن عمرك بن عطاء كغَتىم. منو كابن أيب مليكة كعلي بن اغبسُت كؿبمد ب

قتل , عائشة فإذا دل زنضر ففتاىا ذكوافكاف عبد الرضبن بن أيب بكر يـؤ   ,دبرتو كلو أحاديث قليلة
  .(َِِ/ ّ) :هتذيب التهذيبق. ّٔباغبرة سنة 

. ة عليوباب صفة من ذبوز الصالة معو كالصال( ُٖٕٔ) (َْْ/ ِ) ُب سننو: الدارقطٍتركاه  (ٓ)
ضعيف اعبامع الصةَت . كضعفو األلباين ُب مكحوؿ دل يسمع من أيب ىريرة كمن دكنو ثقاتكقاؿ: 

 (.َٗٓكزيادتو )ص: 
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ُب اإلمامة لتعارض فضيلتهما؛ ألف األعمى ال ينظر ما يشةلو فهو  )َوَأْعَمى َكَبِصيٍر(
الصورة ىنا أهنما  (2)/فظ لتجنبو, كمعلـو فبا مىرَّ أففهو أح (1)أخشع, كالبصَت ينظر اػببث

استويا نظافة كغَتىا فبا مر, كاألقدـ من ترجح بصفة من الصفات السابقة, كيؤيد ذلك قوؿ 
: اغبر األعمى أكذل من العبد البصَت, كمثلهما فيما ذكر السميع مع األصم, (3)اؼباكردم

 كلده, كالقركم مع البلدم.  , كاألب مع(5), كاجملبوب(4)كالفحل مع اػبصي
 (6)( ؼبا صح ]أف[)َأْن يَِقَف َعْن ي َِميِنوِ كلو صبيا اقتدل كحده دبصلي  )ِونُِدَب ِلذََكٍر(

 ،(9)«فأخذ برأسو فأقامو عن شنينو كقف عن يساره » :(8) (7)//أ[ عباسَُِابن ]
ف يرشده إليها بيده أك كيؤخذ منو أنو يسن لإلماـ إذا فعل أحد من اؼبأمومُت خالؼ السنة أ

باالمتثاؿ, كقياس اؼبأمـو عليو ُب ذلك غَت بعيد, كيكوف ىذا  (10)غَتىا إف كثق ]منو[
فإف كقف قاؿ:    (12)((التحقيق))ك (11)((اجملموع))مستثٌت من كراىة الفعل القليل, ٍب رأيتو ُب 

 .بن عباس عن يساره أك خلفو ندب التحوؿ إذل اليمُت كإال فليحولو اإلماـ؛ غبديث ا

                                                 

 ساقط من )ـ(. ((ينظر اػببث))قولو  (ُ)
 /أ من نسخة )ح(.ُْٕهناية لوح  ((أف))قولو (.  ِ)
  .(ِِّ/ ِ) :اغباكم الكبَتينظر:  (ّ)
 .(ِْْ/ٓ) :, يكوف ُب الناس كالدكاب كالةنم. احملكم كاحمليط األعظمسل خصييواػبصي: الذم  (ْ)
  .(ِِٕ/ َُهتذيب اللةة ). اجملبوب: اػبصي الذم قد استؤصل ذكره كخصياه (ٓ)

 كاؼبثبت من بقية النسخ. ((عن))ُب األصل  ((أف))قولو (.  ٔ)
 /ب من نسخة )ظ(.َُْهناية لوح  ((ابن عباس))قولو (.  ٕ)
 ساقط من )ظ(. ((ـ))قولو (.  ٖ)
, ٍب جاء قـو , كتاب األذاف( ٗٗٔ) (ُُْ/ ُ) :صحيح البخارم (ٗ) باب إذا دل ينو اإلماـ أف يـؤ

  .فأمهم

 زيادة من بقية النسخ. ((منو))قولو  (َُ)

 . (ُِٗ/ ْ) :اجملموع شرح اؼبهذب (ُُ)
 (.ِٕٓ)ص: التحقيق (ُِ)
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 (2)((اؼبهذب))اقتضى كالـ  (1)كقضيتو عدـ الفرؽ بُت اعباىل كغَته كىو متجو, ]كإف[
 اختصاصو بو.

, فيقف كل منهما خلفو مع تأخر كبَت, فإف (3)األنثى كاػبنثى ((لذكر))كخرج بقولو:  
نو, ىناؾ رجل كقف عن شني (4)اجتمعا كقف اػبنثى خلفو, ٍب األنثى خلف اػبنثى, فإف كاف/

 رجالف صفا خلفو, كىي خلفهما, كاػبنثى مثلها ُب ذلك. (6)خلف الرجل, أك (5)كىي
عنو ُب اؼبوقف بأالَّ  )َيِسيٍر(أم: مع تأخر  بِتَ َراٍخ(كيسن أف يكوف كقوفو عن شنينو )

( ُب األفعاؿ )َكُمَتابَ َعِتوِ يزيد ما بينهما على ثالثة أذرع أخذا فبا يأٌب, كزنتمل ضبطو بالعرؼ 
فإهنا تندب, كىي إف  (8)كغَته (7)((اجملموع))/ب[, ككذا األقواؿ غَت التأمُت كما ُب َُِ]

تتأخر ابتدأ فعلو أك قولو عند ابتداء فعل اإلماـ أك قولو, كيتقدـ على فراغو منو, كذا ذكره 
إذل فراغو  (10), كقضيتو أنو ال فرؽ بُت أف يكوف اإلماـ أقرب إذل ابتداء فعلو أك(9)الشيخاف

على السواء, كيوجو بأنو حيث شرع فيو قبل فراغ اإلماـ منو دل يتحقق  (11)أك نسبتو إليهما
  .خالفا ؼبا زعمو الزركشي (12)ـبالفة

                                                 

 .ة النسخكاؼبثبت من بقي ((إفف))األصل ُب  ((إفك ))قولو  (ُ)

  .(ُٖٖ/ ُ) :اإلماـ الشافعي للشَتازم واؼبهذب ُب فق (ِ)

 .((اػبنثى كاألنثى))ُب بقية النسخ  ((األنثى كاػبنثى))قولو  (ّ)

 (.ـ/أ من )ُِْهناية لوح  ((كاف))قولو (.  ْ)
 .((كىو))ُب )ظ(, ك)ـ(  ((كىي))قولو  (ٓ)

 .((ك))ُب )ـ(  ((أك))قولو  (ٔ)

  .(ِّٓ/ ْ) :هذباجملموع شرح اؼب (ٕ)

  .(ٖٔعمدة السالك كعدة الناسك )ص: ينظر: ( ٖ)
  .(ِّٓ/ ْ) :اجملموع شرح اؼبهذب, ك (َٔٓ/ ُ) :العزيز شرح الوجيزينظر:  (ٗ)

 .((ك)) ُب )ظ(, ك)ـ( ((أك))قولو  (َُ)

 .((نسبتهما إليو))ُب )ح(  ((نسبتو إليهما))قولو  (ُُ)

 .((ـبالفتو))ُب )ح(  ((ـبالفة))قولو  (ُِ)
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: ينبةي أف ال يهوم للركوع أك السجود حىت يستوم راكعا كتصل جبهتو (1)كُب اإلحياء
ر كثَتا أك قارنو أك تقدـ أك زبلف؛ فإنو للمسجد, أما إذا دل يقف عن شنينو أك ساكاه أك تأخ

, كمثلها الكراىة ُب  يكره لو كتكوف الكراىة من حيث اعبماعة فتفوت فضيلتهما كما مىرَّ
 اؼبسائل اآلتية. 
بًتاخ يسَت  -بفتح الياء على األفصح -( آَخُر َأْحَرَم َعْن َيَسارِهِ ( ذكر ))فَِإْن َجاءَ 

 أيضا, فإف خالف ذلك كره.
َرا(  بعد ذلك( )ثُمَّ  ( خبالؼ )قَاِئَمْينِ عنو ندبا حىت يصَتا صفا كراءه حاؿ كوهنما )تََأخَّ

, أك التشهد األخَت خالفا ؼبا (3), كلو ُب الركوع كما حبثو البلقيٍت(2)ما إذا كانا ُب غَت القياـ
 /أ[ أكَِِ, فال يسن ؽبما ذلك؛ ألنو ال يتأتى إال بعمل كثَت ](4)((الركضة))يوذنو كالـ 

ميٍشقو غالبا, كحيث أمكن تأخرذنا كتقدمو فتأخرذنا أكذل, فإف دل شنكن إال أحدذنا فعل 
قمت عن يسار »: اؼبمكن لتعينو ُب أداء السنة, كأصل ذلك خرب مسلم عن جابر 

فأقاـ عن يساره فأخذ بأيدينا  (5)فأدارين عن شنينو ٍب جاء جٌبار بن صخر رسوؿ اهلل 

                                                 

ينبةي أف ال يساكم اإلماـ ُب الركوع كالسجود بل يتأخر فال يهوم للسجود إال إذا كنص كالمو:   (ُ)
كال يهوم للركوع حىت  كصلت جبهة اإلماـ إذل اؼبسجد ىكذا كاف اقتداء الصحابة برسوؿ اهلل 

 .(ُٕٕ/ ُ) :إحياء علـو الدين. يستوم اإلماـ راكعا 
كلعلو سبق قلم من الناسخ, كحذفتها  ))كلو ُب غَت القياـ(( ولو ىنا كقع ُب األصل زيادة ق (ِ)

 ليستقيم الكالـ.
 (.َُٗ/ُينظر: التدريب للبلقيٍت )( ّ)
 . (ّٗٓ/ ُ) :ركضة الطالبُت (ْ)
جبار بن صخر بن أمية بن خنساء بن سناف, كيقاؿ خنيس بن سناف بن عبيد السلمي ىو:  (ٓ)

كثالثُت سنة, ٍب شهد أحدا كما بعدىا من اؼبشاىد, ككاف أحد  األنصارم, شهد بدرا, كىو ابن اثنتُت
 . ينظر:توُب باؼبدينة سنة ثالثُت ,بينو كبُت اؼبقداد بن األسود السبعُت ليلة العقبة, كآخى رسوؿ اهلل 

 .(ِِٖ/ ُ) :االستيعاب ُب معرفة األصحاب
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. كألف اإلماـ متبوع فال ينتقل من مكانو, أما إذا تأخر (1)«خلفو صبيعا فدفعنا حىت أقامنا
 من على اليمُت قبل إحراـ الثاين أك دل يتأخرا أك تأخرا ُب غَت القياـ فيكره.

دبصلي  (ِ)كلو غَت بالةُت أك بالةا كصبيا قصدا االقتداء/ )ذََكَران(ندب أف يقف )َو( 
( إف ضاؽ ثُمَّ ( صفا ))َخْلَفوُ قصدكا ذلك  َأْو رَِجاٌل()أك تأخرا عنو أك تقدـ عليهما فيما مرَّ 

َيانٌ صف الرجاؿ كقف ) خلفهم كإف سبيزكا عنهم بعلم  -بكسر أكلو كحيًكي ضىم و  -( ِصب ْ
؛ ألهنم من جنسهم, كلو دل يضق صف الرجاؿ كمل بالصبياف ]كلو (3)كحنوه خالفا للدارمي

 الةُت.أكالن دل يينحَّوا للب (5)الصبياف[ (ْ)/حضر
( خلف صف الصبياف كإف دل يضق صف هم الحتماؿ ذكورهتم كدل )َخَناَثى( يقف ثُمَّ ) 

/ب[ َِِدل يضق ] (6)( خلف اػبناثى ]كإف[ِنَساءٌ  )ثُمَّ يكمل هبم الحتماؿ أنوثتهم 
 صف هم أيضا كينبةي تقدًن البالةات منهن قياسا على ما مر ُب الصبياف.

منكم أيكليو األحالـ كالنهى ٍب الذين  ليىًلًٍت » : كاألصل ُب ذلك ما صح من قولو 
كيىلٌٍت بياء مفتوحة بعد الالـ كبتشديد النوف كحبذؼ الياء كزبفيف النوف,  (7)«يلوهنم ثالثا

 . (8)كذىكيك األحالـ كالنهى البالةوف العقالء

                                                 

صحاب األخدكد باب قصة أ ,كتاب الزىد كالرقائق (ََُّ( )َِّٓ/ ْ) :صحيح مسلم (ُ)
 .كالساحر كالراىب كالةالـ

 (.ـمن ) ب/ُِْهناية لوح  ((االقتداء))قولو (.  ِ)
  .(ِّٕ/ ِالنجم الوىاج ُب شرح اؼبنهاج )ينظر النقل عنو ُب ( ّ)
 /ب من نسخة )ح(.ُْٕهناية لوح  ((حضر))قولو (.  ْ)
 نسخ.ساقط من األصل كاؼبثبت من بقية ال ((كلو حضر الصبياف))قولو  (ٓ)

 (.ِْٖ/ُكاؼبثبت من بقية النسخ كىو ما ُب فتح اعبواد: ) ((كإال))ُب األصل  ((كإف))قولو  (ٔ)

باب تسوية الصفوؼ, كإقامتها, كفضل  ,كتاب الصالة  (ِّْ( )ِّّ/ ُ) :صحيح مسلم (ٕ)
بهم من األكؿ فاألكؿ منها, كاالزدحاـ على الصف األكؿ, كاؼبسابقة إليها, كتقدًن أكرل الفضل, كتقري

 .اإلماـ
  .(ُْٔ/ ُِ) :لساف العرب, ك (ّْْ/ ُ) :النهاية ُب غريب اغبديث كاألثرينظر:  (ٖ)
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ف زاد كيسن أالَّ يزيد ما بُت اإلماـ كمن خلفو على ثالثة أذرع, ككذا بُت كل صفُت, فإ
كاف للداخلُت أف يصطفوا بينهم كبينو؛ ألهنم ضيعوا حقوقهم,   (1)ما بينهم كبينو على ذلك/

كمىت خولف الًتتيب اؼبذكور كره, ككذا كل ما ندب ُب ىذا احملل اؼبتعلق باؼبوقف فإنو يكره 
رر من : تك(3)ُب أكثره كيقاس بو الباقي بل قاؿ السبكي (2)((اجملموع))ـبالفتو كما صرح بو ُب 

 النوكم إطالؽ الكراىة على اؼبخالفة ُب صبيع ما استحب ُب ىذا الباب.
طُ صباعة النساء  (وَ )  ػػػػ  (6)كأـ سلمة (5)الصف ندبا لفعل عائشة (4) ()ِإَماَمتُ ُهنَّ تَ تَ َوسَّ

أسًت ؽبا, كسهل دخوؿ التاء على لفظ اإلماـ مع استواء اؼبذكر كاؼبؤنث فيو؛ ألنو  ػػ كألنو 
بيصراء فإنو  )َكُعَراٍة(/أ[ القياسية دفع إيهاـ توسط إمامهن الذكر َِّن الصفات ]ليس م

يضق اؼبكاف لئال ينظر بعضهم  (7)يسن كقوؼ إمامهم كسطهم كيكونوف صفا كاحدا ما دل
إذل عورة بعض, فإف كانوا عميان أك ُب ظلمة تقدـ إمامهم, أما إذا ضاؽ اؼبكاف عن كقوفهم 

لصفوؼ بال كراىة, كيقف اإلماـ كسط الصف األكؿ, كيلـز من صفا كاحدا فيعددكف ا
, كال يلـز من كوهنم (10)من كوهنم ]صفا[ (9)ُب أصلو (8)كقوفو كسطهم اؼبفهـو من عبارتو ما

                                                 

 /أ من نسخة )ظ(.ُُْهناية لوح  ((ذلك))قولو (.  ُ)
  .(ِِٗ/ ْ) :اجملموع شرح اؼبهذب (ِ)

 (.ُِٔ: االبتهاج ُب شرح اؼبنهاج )ص:ينظر(ّ)
 :      الوسيط ُب اؼبذىب ,(ُٖٗ/ ُ) :للشَتازم اؼبهذب ,(ََِ/ ُ) :األـ للشافعيينظر:  (ْ)
  .(َُِ/ ُ) :أسٌت اؼبطالب ,(ِٓٗ/ ْ) :اجملموع شرح اؼبهذب ,(ُِِ/ ِ)
السنن ركاه البيهقي ُب أهنا: كانت تؤذف كتقيم كتـؤ النساء, كتقـو كسطهن "  عن عائشة (ٓ)

اجملموع سنهما النوكم ُب . كحباب اؼبرأة تـؤ النساء فتقـو كسطهن (ّٔٓٓ) (ُٕٖ/ ّ) :الكربل
  .(ِٔٗ/ ْ) :شرح اؼبهذب

( ّٕٓٓ)( ُٕٖ/ ّ) :السنن الكربلركاه البيهقي ُب  .أهنا أمتهن فقامت كسطا " عن أـ سلمة  (ٔ)
 .(ِٔٗ/ ْاجملموع شرح اؼبهذب ). كحسنهما النوكم ُب باب اؼبرأة تـؤ النساء فتقـو كسطهن

 .((مهمادل))ُب )ـ(  ((مادل))قولو  (ٕ)
 ساقط من )ـ(. ((من عبارتو ما))قولو  (ٖ)
 (.ُِٖص:اغباكم الصةَت للقزكيٍت) (ٗ)

 كاؼبثبت من بقية النسخ. ((كصفا))ُب األصل  ((صفا))قولو  (َُ)
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صفا كقوفو كسطهم لصدقو بوقوفو طرفهم, على أف قولو: صفا زنتمل اعبنس كالتوحيد, 
ادهتا  ما ُب أصلها مع زيادة, كؿباكلة اؼبصنف أحسن لسالمتها من ىذا, كإف (1)فعبارة/

 .(2)الشارح  استواءذنا فيها نظر
َة َخْلَف الْ َمَقاِم(( اإلماـ ))يَِقفَ  ندب أف  (وَ ) , كفعل اػبلفاء اقتداء بفعلو  بِ َمكَّ

 (3)الراشدين بعده.
من عدـ كقوفهم خلفو ُب اعبمعة كبعض الشهور عدـ الندبية كىو  (4)كتوىم الشارح

إف ىذا شيء حادث, كعلى تسليم عدـ حدكثو فهو لعذر اقتضاه ككثرة الناس عجيب, ف
 أياـ اؼبوسم.
(5)چ  ىۉ  ې  ې  ې   ېچ /ب[: إف قولو تعاذل: َِّكقولو ]

ليس فيو تعيُت  
ما خلف اؼبقاـ, يرد بأنو حيث دل يرد لو ضابط يناط بالعرؼ كما ىو القاعدة ُب مثلو 

 اؼبوقف كإال فال. عرفا حصل سنة (6)فحيث ظبي ]خلفو[
كالظاىر أنو كلما قرب منو كاف أفضل, كال نظر لتفويت فضيلة ركعيت الطواؼ ٍب على 

منو على أف ىذا الزمن قصَت كيندر كجود طائف حينئذ,  (7)الطائفُت؛ ألهنم ليسوا أكذل
 فكاف حق اإلماـ مقدما. 

 
 
 
 

                                                 

 (.ـ/أ من )ِِْهناية لوح  ((فعبارة))قولو (.  ُ)
  .((ناثفينبةي التسوية ُب لفظو بُت الذكور كاإل))أ(. َُٔ/ُقاؿ ُب شرح اإلرشاد للجوجرم ) (ِ)

  .(ُْٗ/ ُ)مةٍت احملتاج , (ِِِ/ ُ) أسٌت اؼبطالب ينظر:  (ّ)
 أ(. َُٔ/ُينظر: شرح اإلرشاد للجوجرم ) (ْ)

 (ُِٓ) البقرة: (ٓ)
 (. ِْٖ/ُكاؼبثبت من بقية النسخ كىو ما ُب فتح اعبواد) ((قبلو))ُب األصل  ((خلفو))قولو  (ٔ)

 .((أكال))ُب )ظ(  ((أكذل))قولو  (ٕ)
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حوؿ الكعبة,  َتِديُروا()َيسْ ندب للمأمومُت الذين يصلوف ُب اؼبسجد اغبراـ أف ( وَ ) 
(1)كإف دل يضق اؼبسجد؛ ليحصل االستقباؿ للجميع؛ كألف ابن الزبَت

  ؼبا فعل ذلك كأصبع
, كدل ينقل أنو كاف لضيق, كاف الظاىر أنو إدنا فعلو ليحصل (2)عليو من ُب عصره كمن بعده

 ال  (4)قوؿ صبعيدؿ ذلك على مزيد شرفها فاندفع  (3)التوجو إذل الكعبة من كل جانب؛ ألنو
 
 
 
 

                                                 

عبد اهلل بن الزبَت بن العواـ األسدم أبو بكر القرشي اؼبكي اؼبدين, صحايب, إماـ, عادل, ىو: ( ُ)
عابد, كأكؿ مولود ُب اؼبدينة بعد اؽبجرة, ككاف فارسنا شجاعنا لو مواقف مشهودة, شهد الَتموؾ كفتح 

ئمة عليو كثَت, توذل اؼبةرب كغَتذنا , كلو قدر كبَت ُب العلم كالعبادة كالشرؼ كاعبهاد, كفضلو كثناء األ
أسد ك , (ّٗ/ّ) :االستيعابينظر:  ىػ.ّٕجة سنة اػبالفة تسع سنُت, كقتل رضي اهلل عنو ُب ذم اغب

 (.ِِْ/ ّ) :الةابة

 أـ دل يرد نص صريح ُب االستدارة بالكعبة للصالة ُب العهد النبوم لكنو احتماؿ راجح غبديث (ِ)
« طوُب من كراء الناس كأنت راكبة»ين أشتكي فقاؿ: أ , أهنا قالت: شكوت إذل رسوؿ اهلل ؿ سلمة

 .«حينئذ يصلي إذل جنب البيت, كىو يقرأ بالطور ككتاب مسطور كرسوؿ اهلل »قالت: فطفت, 
  .(ُِٕٔ( )ِٕٗ/ ِصحيح مسلم )

ذكر أبو الوليد األزرقي أف أكؿ من أدار كاختلف الناس ُب تأريخ إدارة الصفوؼ حوؿ الكعبة, ف
ككاف عطاء بن أيب رباح, كعمرك بن دينار , قاؿ: كعبة, خالد بن عبد اهلل القسرمالصفوؼ حوؿ ال

 . كنظراؤىم من العلماء يركف ذلك, كال ينكركنو
 أف اغبىجاج أكؿ من أطاؼ الناس حوؿ الكعبة للصالة ككانوا يصلوف صٌفان.  كقيل:

 .(ٔٔ/ ِ) :لألزرقيأخبار مكة  . ينظر:كنقل الزركشي أف أكؿ من فعلو عبد اهلل بن الزبَت
 .((حىت))ُب بقية النسخ  ((ألنو))قولو  (ّ)
  .(ٕٗإعالـ الساجد بأحكاـ اؼبساجد )ص: ينظر:  (ْ)
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ُب  (4)أكؿ من أدار الصفوؼ خالد (3)(2()1)دليل لندب االستدارة, كال يناُب ذلك قوؿ األزرقي
؛ ألنو على تقدير صحتو ُب إدارة الصفوؼ اؼبتعددة كحيث كمل (6()5)إمارتو لعبد اؼبلك

من  (7)//أ[ الذم ُب جهة اإلماـ؛ فالذم يظهر أف ربصيل االستدارة أكذلَِْالصف ]
الوقوؼ كرآه ُب الصف الثاين, كإذا استداركا فهل الصف األكؿ ُب غَت جهة اإلماـ ما 

                                                 

  .((األذرعي))ُب )ـ(  ((األزرقي))قولو  (ُ)
أبو الوليد ؿبمد بن عبد اهلل بن أضبد بن ؿبمد بن الوليد بن عقبة بن األزرؽ الةساين اؼبكي  ىو: (ِ)

أحد اإلخباريُت كأصحاب السَت كلو من الكتب كتاب مكة كأخبارىا كجباؽبا كأكديتها  زرقي اؼبعركؼ باأل
  .(ُِْالفهرست )ص:  .ىػ(َِٓ: توُب ,كتاب

 . (ٓٔ/ ِ) :أخبار مكة لألزرقي (ّ)
خالد بن عبد اهلل بن يزيد بن أسد القسرم البجلي اليماين أمَت مكة للوليد كسليماف كأمَت و: ى( ْ)

يقع  شاـ كىو من أىل دمشق ككاف جوادا سخيا فبدحا فصيحا إال أنو كاف رجل سوء كافالعراقُت ؽب
الواُب بالوفيات ينظر:  قتل سنة ست كعشرين كمائة. ,ُب علي كيذـ بئر زمـز كاف حنوا من اغبجاج

(ُّ /ُٓٔ).  
خامس ي, , اؼبدين ٍب الدمشقأبو الوليد عبد اؼبلك بن مركاف األموم القرشيىو: عبد اؼبلك  (ٓ)

ككاف , بأيب اؼبلوؾ ليقب بٍت أمية , كاف من أعظم خلفاءللدكلة األموية كاؼبؤسس الثاين ,اػبلفاء األمويُت
حبمامة  على طلب العلم عابدان زاىدان فقيهان مالزمان للمسجد تاليان للقرآف حىت ليقب شديد اإلقباؿ

فة ابن الزبَت, كبقي على الشاـ بويع لو باػبالفة ُب سنة طبس كستُت ُب حياة أبيو, ُب خال, اؼبسجد
كمصر مدة سبع سنُت, كابن الزبَت على باقي البالد ٍب, استقل باػبالفة على سائر البالد كاألقاليم, بعد 

ينظر: . مات سنة سٌت كشبانُت, كلو شباف كطبسوف سنة ,مقتل ابن الزبَت, كذلك ُب سنة ثالث كسبعُت
  .(ُِّ/ ِ) :لطيفة ُب تاريخ اؼبدينة الشريفةالتحفة ال, ك (ّٕٕ/ ُِ) :كالنهايةالبداية 

مكة لعبد اؼبلك كرل خالد بن عبد اهلل القسرم أف  (ٓٔ/ ِ) :أخبار مكة لألزرقيىكذا كرد ُب  (ٔ)
كسكت عليو اؼبؤلف كغَته, كىو خطأ, فإف خالدا إدنا توذل مكة بعد كفاة عبد اؼبلك, كذلك  بن مركاف,

قمة خبالد القسرم سنة تسع كشبانُت, فلم يزؿ كاليها إذل سنة ست عزؿ الوليد عن مكة نافع بن علحُت 
 كمائة, فواله ىشاـ بن عبد اؼبلك العراؽ مدة, إذل أف عزلو سنة عشرين كمائة بيوسف بن عمر الثقفي.

 .(ِْٔ/ ٓ) :سَت أعالـ النبالء

 /أ من نسخة )ح(.ُْٖهناية لوح  ((أكذل))قولو (.  ٕ)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%8A%D9%88%D9%86
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أف يكوف اؼبطاؼ  (2)أك ما قرب إذل الكعبة, أك يفرؽ بُت (1)اتصل بالصف ]الذم كراءه؟[
خاليا كدل يكونوا أقرب إذل الكعبة ُب غَت جهة اإلماـ منو فيكوف ما قرب إليها أفضل, كًإالَّ 

 ل دبا كراءه أفضل للنظر فيو ؾباؿ.فما اتص
 ىنا كقبيل صالة اؼبسافر ترجيح األكؿ مطلقا. (ّ)((اػبادـ))كقضية ما ُب  
 ِفي(  إذل الكعبة أزيد من اإلماـ, لكن بشرط أف يكونوا )َوَلْو قَ ُربُواكذبوز االستدارة ) 

رنوز التقدـ عليو فيها ؛ إذ ال يظهر بذلك ـبالفة فاحشة, أمَّا جهتو فال (ْ) (َغْيِر ِجَهِتوِ 
جانبيو,  (ٔ)اؼبخالفة حينئذ, كلو توجو ركن اغبجر األسود مثال, فجهتو ]ؾبموع[ (ٓ)لفحش/

فال يتقدـ عليو اؼبأمـو اؼبتوجو لو كال إلحدل جهتيو, كقياس ىذا أف من توجو للركن ال رنوز 
 (ٕ)ا علم أف كال منهما/لو التقدـ على إمامو الذم بإزاء الباب أك بُت اليمانيُت, كىو متجو ؼب

جهة لو, نعم, لو ربوؿ اؼبأمـو ُب األثناء عن الركن, جاز لو التقدـ ُب غَت جهة اإلماـ كما 
/ب[ ظاىر, كلو كقف اإلماـ كاؼبأمـو ُب الكعبة, أك اؼبأمـو فقط صحَّ االقتداء ما َِْىو ]

إلماـ ُب جهتو, فإف كاف دل رنعل اؼبأمـو ظهره لوجو اإلماـ, كإال امتنع للتقدـ حينئذ على ا
 اإلماـ فيها كحده جاز مطلقا؛ إذ ال شنكن التقدـ عليو.

(؛ ألنو قد سنل ببعض الشركط, كمن ٍب جرل خالؼ ُب صحة )وَُكرَِه ِإَماَمُة فَاِسقٍ  
حيث دل سنش فتنة بًتكو, ككذا يقاؿ  (ٖ)االقتداء بو, ككما تكره إمامتو يكره االقتداء ]بو[

كالمهم أنو ال فرؽ بُت أف يوجد أحد سواه أك ال, كىو متجو خالفا فيما بعده, كقضية  

                                                 

 (.ِْٖ/ُكاؼبثبت من بقية النسخ كىو ما ُب فتح اعبواد ) ((الدكراه))األصل  ُب ((الذم كراءه))قولو  (ُ)

 ساقط من )ـ(. ((بُت))قولو  (ِ)
 (.ْْٓ, ُٖٕ, ُٕٕينظر: خادـ الرافعي كالركضة )ص: (ّ)
( كما أثبتو اؼبؤلف ىو ما َُِينظر: اإلرشاد )ص: ((ال ُب جهتو))ُب اإلرشاد  ((ُب غَت جهتو))قولو  (ْ)

 (.ُِٖالصةَت )ص: ُب اغباكم

 (.ـمن ) ب/ِِْهناية لوح  ((لفحش))قولو (.  ٓ)
 زيادة من بقية النسخ. ((ؾبموع))قولو (ٔ)

 /ب من نسخة )ظ(.ُُْهناية لوح  ((منهما))قولو (.  ٕ)
 ساقط من األصل كاؼبثبت من بقية النسخ. ((بو))قولو  (ٖ)
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, كال نظر لدكاـ ترؾ اعبماعة لو فرض؛ ألف من أعذارىا كوف إمامها يكره (ُ)لألذرعي
 االقتداء بو. 

كال رنوز لإلماـ أك نائبو نصب فاسق لإلمامة كسائر الواليات الشرعية, كيلحق بو كل 
دل يكفر ببدعتو كالقائل خبلق القرآف, )ُمْبَتدٍِع( إمامو  (وَ )فيو, من تكره إمامتو على احتماؿ 

, كإف دل يوجد أحد سواه كالفاسق, بل أكذل ؼبالزمة اعتقاده لو ُب (ِ)كإف نازع فيو البلقيٍت
 الصالة خبالؼ الفاسق كالداعية لبدعتو أشد. 

كاف سببا إلغراء /أ[ إذا  َِٓحرمة االقتداء بو على العادل الشهَت ] (3)كحبث األذرعي
قد شيئا ـبالفا إلصباع العامة ببدعتو كظنهم صحة طريقتو, كىو ظاىر, كاؼبراد بو ىنا من اعت

  أىل السنة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 (.َِٖالتوسط كالفتح بُت الركضة كالشرح )ص: (ُ)
  .(ّٕٓالفوائد اعبساـ على قواعد ابن عبد السالـ )ص: : ينظر (ِ)
 (.َِٖالتوسط كالفتح بُت الركضة كالشرح )ص: (ّ)
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 , (4)كأتباعهما[ (3)]كأبو منصور اؼباتريدم (2): اإلماـ أبو اغبسن األشعرم(1)كىم من اػبلف

                                                 

 مصطلح أىل السنة لو إطالقاف:  (ُ)
 األكؿ: عاـ كىو ما يقابل الرافضة, فيدخل فيو صبيع الفرؽ اؼبنتسبة لإلسالـ عدا الرافضة.

 يدخل فيو إال أىل السنة كاعبماعة احملضة.الثاين : خاص كىو ما يقابل أىل البدع, فال 
يراد بو من أثبت خالفة اػبلفاء الثالثة, فيدخل ُب   ((أىل السنة))لفظ  يقوؿ شيخ اإلسالـ بن تيمة: )ف

ذلك صبيع الطوائف إال الرافضة, كقد يراد بو أىل اغبديث كالسنة احملضة, فال يدخل فيو إال من يثبت 
القرآف غَت ـبلوؽ, كإف اهلل يرل ُب اآلخرة, كيثبت القدر, كغَت ذلك من الصفات هلل تعاذل كيقوؿ: إف 

أف األشاعرة  –غفر اهلل لو  -كعليو فدعول ابن حجر .(األصوؿ  اؼبعركفة عند أىل اغبديث كالسنة
 كاؼباتريدية ىم أىل السنة كاعبماعة مردكدة من كجوه : 

اإلسالـ ككرد على ألسنة صباعة من السلف األكؿ : أف مصطلح أىل السنة كاعبماعة معركؼ ُب صدر 
كأيوب السختياين, كسفياف الثورم, كالفضيل بن عياض كغَتىم, فحصره على األشعرم  منهم: 

 كاؼباتريدم كمن سار على هنجهم ال يصح.
الثاين: أف أىل الشي ُب اللةة ىم أخص الناس بو, فمعٌت أىل السنة كاعبماعة: ىم أخص الناس هبا, 

ف إدنا يتحقق ُب الصحابة كالتابعُت كأتباعهم كال يتحقق ُب األشاعرة كاؼباتريدية؛ إلعماؽبم كىذا الوص
 العقل كتقدشنو على النقل, كردىم خرب اآلحاد كاستعاضتهم عنو دبعقوالهتم.

الثالث: أف اغبق كاحد ال يتعدد, كاألشاعرة كاؼباتريدية اختلفوا ُب صبلة من اؼبسائل العقدية الكبار. 
 (.َٖ, ٕٗكآراء ابن حجر اؽبيتمي االعتقادية )ص: (ُِِ/ ِمنهاج السنة النبوية ): ينظر

كاف على   ,موسى األشعرم الصحايب اعبليل جده أبوعلي بن إظباعيل بن إسحاؽ بن سادل ىو:  (ِ)
مذىب اؼبعتزلة ٍب تركو, كرد على اؼبعتزلة فانتشر مذىبو, لكنو ُب اؼبرحلة األخَتة من حياتو رجع إذل 

ىػ لو كتب منها: اإلبانة عن أصوؿ َّّ تالقوؿ اغبق كإف كاف قد بقي فيو آثار من مذىب اؼبعتزلة, 
 (.ّْٕ/ّ) :, كطبقات الشافعية للسبكي(ٕٖ_ٖٔ/ُٓ) :سَت أعالـ النبالء ينظر: الديانة.

 )ماتريد( ؿبلة قربكالسمرقندم, اغبنفي ؿبمد بن ؿبمد بن ؿبمود, أيب منصور اؼباتريدم ىو: ( ّ)
ُب كقد اربد معو , االشعرم كمذىبو قريب من مذىبظبرقند, يلقب بإماـ اؽبدل كإماـ اؼبتكلمُت, 

 تمن كتبو: "تأكيالت أىل السنة", ككتاب "التوحيد", ككتاب "اؼبقاالت",  ,اؽبدؼ ُب ؿباربة اؼبعتزلة
 (.ٔٗ/ ِ) :كمفتاح السعادة لطاش كربم زاده (,َّٔ/ ّ) :اعبواىر اؼبضية: . ينظرقّّّ

ساقط من األصل كاؼبثبت من بقية النسخ كىو ما ُب فتح  ((كأبو منصور اؼباتريدم كاتباعهما))قولو  (ْ)
 .(ِٖٓ/ُ) :اعبواد
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, كالبعث, كاغبشر لألجساـ, قاؿ ُب  أىمَّا إذا كفر ببدعتو كمنكر العلم باعبزئيات, كباؼبعدـك
: كاجملسم فال رنوز االقتداء بو كسائر الكفار, (3)كغَتىا (اعبواىر))ك (2)((التحقيق))ك (1)((اجملموع))

كيتعُت ضبلو على من يزعم أنو تعاذل جسم كاألجساـ أك يعتقد غبوؽ شيءو من لواـز 
 . (4)اعبسمية لذاتو اؼبقدس

هبمزتُت مع اؼبد كالقصر كىو  ءو(َوفَْأفَا, )(ٔ)/(5)كىو من يكرر التاء ْمَتاٍم(ت َ إمامة ) (وَ )
, كغَتىم فبن يكرر شيئا من اغبركؼ, فلو (8), ككأكاء, ك ىو من يكرر الواك(7)من يكرر الفاء

قاؿ حنو سبتاـ لكاف أخصر كأعم, كذلك للزيادة كلتطويل القراءة بالتكرير, أك لنفرة الطباع 
مهم, كصحت إمامتهم؛ لعذرىم دبا يزيدكنو, كالفقهاء يعربكف بالتمتاـ كالذم من ظباع كال

التمتمة دبا يرشد ؼبا  (11)كغَته (10), كىو القياس, لكن فسر اػبليل(9)ُب الصحاح كغَته التأتاء
 قالو الفقهاء. 

 

                                                 

  .(ِّٓ/ ْ) :اجملموع شرح اؼبهذب (ُ)

 (ِٗٔ)ص: التحقيق (ِ)
  .(َْٓ/ ُ) :الةرر البهيةينظر: ( ّ)
 .((اؼبقدسة))ُب بقية النسخ  ((اؼبقدس))قولو  (ْ)

  .(َُُ/ ُ) :النظم اؼبستعذب ُب تفسَت غريب ألفاظ اؼبهذبنظر: ي (ٓ)

 (.ـ/أ من )ِّْهناية لوح  ((التاء))قولو (.  ٔ)
 . (َْٓ/ َُ) :احملكم كاحمليط األعظمينظر:   (ٕ)
البياف ُب الوأكاء هبذا اؼبفهـو دل أعثر عليو ُب كتب اؼبعاجم, كقد ذكره كثَت من الفقهاء. ينظر: ( ٖ)

  .(َّٓ/ ِ) :النجم الوىاج ُب شرح اؼبنهاج, ك (ُْْ/ ِ) :ـ الشافعيمذىب اإلما
 . (ّٖ/ ُ) :الصحاح تاج اللةة كصحاح العربية (ٗ)
  .(ُُِ/ ٖ) :العُتينظر:  (َُ)

  .(ٕٓالزاىر ُب غريب ألفاظ الشافعي )ص: ينظر:  (ُُ)
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/ب[ كمن ينطق باغبرؼ بُت َِٓكتكره أيضان إمامة من يلحن دبا ال يةَت اؼبعٌت, ]
, (5)كما قالو صبع  (4()3)/, كاؼبوسوس(2)القراءة (1)لى ما مىرَّ ُب الركن الرابع ]ُب[حرفُت ع
 قبل البلوغ على األكجو. كلو (6)كاالقلف

ككاضح فبا مر ُب الةسل أف ؿبل صحة صالتو فضال عن إمامتو ما إذا غسل صبيع ما 
 ا ربتها ُب حكم الظاىر.كصل إليو البوؿ فبا ربت قلفتو؛ ألهنا ؼبا كانت كاجبة اإلزالة كاف م

 كإمامة كلد الزنا كاؼبتهم ُب نسبو كاألعجمي ُب مصر عريب خالؼ األكذل. 
عن الصف إف كجد فيو سعة, بل يدخلو ؼبا صح من النهي  )اْنِفَراٌد(كره للمأمـو   (وَ )

 .(8)ؼبن رىآهي يصلي خلف الصَّف باإلعادة , كصح أمره (7)عن ذلك
 
 
 

                                                 

 زيادة من )ـ(. ((ُب))قولو  (ُ)

 ساقط من )ظ( ((القراءة))قولو  (ِ)
 /ب من نسخة )ح(.ُْٖهناية لوح  ((وسوساؼب))و قول(. ّ)
ًيًو الوىساًكس. قىاؿى أىبو مىٍنصيورو: كًإدنا ًقيلى ميوىٍسًوس لًتىٍحًديًثًو نػىٍفسىوي  (.ْ) يوىٍسًوس, بًاٍلكىٍسًر: الًَّذم تػىٍعًتى

اؼب
 :  .(ِٓٓ /ٔلساف العرب )[ ينظر:  ُٔ ؽ:]  چ ٻ  ٻ  پ  پ  پچ بالوىٍسوسة؛ قىاؿى اللَّو تػىعىاذلى

  .(ُِٗفتح اؼبعُت بشرح قرة العُت دبهمات الدين )ص: ينظر:  (ٓ)
النهاية ُب غريب اغبديث  . كالقلفة: اعبلدة اليت تقطع من ذكر الصيب ,الذم دل سننت األقلف: (ٔ)

 .(َُّ/ْ) :كاألثر

فذكر  كىو راكع, فركع قبل أف يصل إذل الصف, أيب بكرة, أنو انتهى إذل النيب  يشَت غبديث (ٕ)
كتاب ( ّٖٕ)( ُٔٓ/ ُ) :صحيح البخارم .«زادؾ اهلل حرصا كال تعد»فقاؿ:  ذلك للنيب 

 .باب إذا ركع دكف الصفاألذاف, 
 . كصححو األلباين ُبباب الرجل يصلي كحده خلف الصف( ِٖٔ) (ُِٖ/ ُ) :سنن أيب داكد (ٖ)

 .(ّْٓ/ ُ) :مشكاة اؼبصابيح
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. ضبلوا األكؿ على الندب, كالثاين على نفي (1)«لف الصَّفال صالة للذم خ»كقولو: 
, كلو كانت باطلة (3)بُت ذلك كبُت تقريره ؼبن أحـر خلف الصف حىت فرغ (2)الكماؿ صبعا

 دل يقره على اؼبضي فيها. 
دبا ظهر بو كهلل اغبمد  اعًتاضات على الدليل أجبت عنها ُب بشرل الكرًن (4)كىنا

ا, كؿبل الكراىة حيث اربد اعبنس, فإف اختلف كامرأة كال نساء كضوح ما ذىب إليو أئمتن
.  ]/أَِٔ[دل يكره االنفراد بل يكره تركو  كما مىرَّ

ندبان ُب  (َجرَّ )بعد ربرمو  (ثُمَّ )خلف الصف  (تَ َح رَّمَ )بأف دل رند سعة  (زُِحمَ   ) فَِإنْ  
, جىوَّزى أىٍف يػيوىاًفقىوي كؿبلو أف  من الصف إليو ليصطف معو خركجان من اػبالؼ, (َواِحداً )القياـ 

لئال يدخل غَته ُب ضمانو,  (6)أف يكوف حيراا (5), بل شنتنع؛ ػبوؼ الفتنة, ]ك[كىًإالَّ فىالى جىرَّ 
لئال يصَت اآلخر منفردا, فإف أمكنو اػبرؽ ليصطف مع  (7)كأف يكوف الصف أكثر من اثنُت/

ُب األكذل كجرذنا معا ُب الثانية على  (8)اإلماـ, أك كاف مكانو يسع أكثر من اثنُت خرؽ
 .(9)األكجو, فاػبرؽ ُب األكذل أفضل من اعبر

                                                 

. كصححو األلباين اب صالة الرجل خلف الصف كحدهب( ََُّ) (َِّ/ ُ) :سنن ابن ماجو (ُ)
 .(ِّٗ/ ِ) :إركاء الةليل ُب زبريج أحاديث منار السبيلُب 

 ساقط من )ح(. ((صبعا))قولو  (ِ)
فانصرؼ فرأل رجال يصلي خلف  لينا خلف النيب : صعلي بن شيباف قاؿ يشَت غبديث (ّ)

. ل صالتك ال صالة للذم خلف الصفحىت انصرؼ الرجل فقاؿ لو استقبالصف فوقف نيب اهلل 
 تقدـ زبررنو آنفا. 

 .((عنها))ُب )ـ(  ((ىنا))قولو  (ْ)
 ساقط من األصل, كاؼبثبت من بقية النسخ. ((ك))قولو  (ٓ)
 .((جرا))ُب )ـ(  ((حرا))قولو  (ٔ)
 /أ من نسخة )ظ(.ُِْهناية لوح  ((اثنُت))قولو (.  ٕ)
 .((جره))ُب )ظ(, ك)ـ(  ((خرؽ))قولو  (ٖ)
/ ُمةٍت احملتاج ) (ُٔٔ/ُ) إلقناع ُب حل ألفاظ أيب شجاعا (ِِّ/ ُ) أسٌت اؼبطالبينظر:  (ٗ)

ْْٗ)  
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كالتقول, كذلك يعادؿ  (1)كيسن للمجركر مساعدتو ليناؿ فضل اؼبعاكنة على الرب/ 
خالفا ؼبا  (4)خال (3), أما إذا كجد سعة, كلو بأف ال يكوف(2)فضيلة ما فات عليو من الصف

, بل يكوف حبيث لو دخل بينهم لوسعو, أم: من غَت مشقة ((بالفرجة)) (5)يوذنو تعبَت أصلو
ربصل ألحدىم كما ىو ظاىر ُب صف من الصفوؼ, كإف زاد ما بينو كبُت الصف اليت 

ما ىنا دبسألة  (7)بصفُت غلط سببو التباس (6)ىي فيو على ثالثة فأكثر, كتقييد اإلسنوم
أف التقصَت فيما بعد الدخوؿ ُب الصالة اعبمعة, فالفرؽ  ]/بَِٔ[التخطي اآلتية ُب 

أقول منو فيما قبلها الحتماؿ أف يسدكىا إذا قاموا, كال نظر لتأذيهم بو؛ ألنو ساع ُب 
تكميل صالة اعبماعة بتسوية الصفوؼ, كُب إزالة ما ارتكبوه من كراىة ترؾ التسوية, فالسنة 

, كلو كاف عن شنُت اإلماـ أف سنًتؽ الصف الذم يليو فما فوقو إذل أف يدخل تلك السعة
, (8)ؿبل يسعو دل سنًتؽ بل يقف فيو, كأما اعبر قبل اإلحراـ فحراـ كما صرح بو ابن الرفعة

 ؛ ألنو يصَت اجملركر منفردان.(9)كغَته
 
 

                                                 

 (.ـمن ) ب/ِّْهناية لوح  ((الرب))قولو (.  ُ)
 .(ْْٗ/ ُمةٍت احملتاج ) (ُٔٔ/ُ) إلقناع ُب حل ألفاظ أيب شجاعاينظر:  (ِ)
 كرر ُب )ـ(.  ((يكوف))قولو  (ّ)
 ساقط من )ـ(. ((خال))قولو  (ْ)
 (.ُِٖاغباكم الصةَت للقزكيٍت)ص: (ٓ)
 (.ُٓٗينظر: كاُب احملتاج إذل شرح اؼبنهاج )ص:( ٔ)
 .((القياس))ُب )ـ(  ((التباس))قولو  (ٕ)

  .(ٓٔ/ ْ) :كفاية النبيو ُب شرح التنبيو  (ٖ)

 :ظ اؼبنهاجمةٍت احملتاج إذل معرفة معاين ألفا صرح بعضهم بالكراىة كبعضهم باغبرمة. ينظر:( ٗ)
  .(ُٕٗ/ ِ) :هناية احملتاج, ك (ْْٗ/ُ)
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أك اعبماعة ندبان ُب غَت اعبمعة؛ ليحوز فضيلة اعبماعة  )اإِلَماَمَة(اإلماـ  (َويَ ْنِوي) 
وموف فيحصل ؽبم فضلها, كإف دل ينو ىو, كذلك ألنو ليس للمرء من , كأمَّا اؼبأم(1)لنفسو

 (2)عملو إال ما نول, كتصح مع التحـر كإف دل يكن إمامان ُب اغباؿ, كإالَّ استصحبها إذل
ال يصح حينئذ, غريب, بل حبث  (4()3)؛ ألنو سيصَت إماما, كقوؿ العمراين:ـإحراـ اؼبأمو 

و أحد إذا كثق باعبماعة, كإذا نول ُب األثناء حاز الزركشي أنو ينوم, كإف دل يكن خلف
/أ[ َِٕالفضيلة من حُت النية, كال ينعطف بنيتو على ما قبلها, كإف دل يعلم باؼبأمومُت ]

يربط صالتو  (5)على األكجو, كال سنرج بنيتو ُب األثناء على اقتداء اؼبنفرد السابق؛ ألنو ٍب
 بةَته خبالؼ ىذا.

( مقًتنة بتحرمها؛ لعدـ استقاللو فيها كإف  بِ ُجُمَعةٍ مة أك اعبماعة )( نية اإلما)َوتَ ِجبُ 
 .(6)كاف زائدان على األربعُت

 .(7)إف دل يكن من أىل الوجوب كنول غَت اعبمعة دل يشًتط ذلك نعم
 
 
 
 

                                                 

مةٍت احملتاج  (ُٓٔ/ ُاإلقناع ُب حل ألفاظ أيب شجاع ) (ّٕٔ/ ُركضة الطالبُت )ينظر: ( ُ)
(ُ/َِٓ).  
 .((كال استصحبها))كُب )ظ(, ك)ح(  ((كال استصحبها ُب))ُب )ـ(  ((كإال استصحبها إذل))قولو  (ِ)

 .((القمورل)))ظ(  ُب ((العمراين))قولو   (ّ)
 . (ُّٔ/ ِ) :البياف ُب مذىب اإلماـ الشافعيينظر:   (ْ)
 ساقط من )ظ(. ((ٍب))قولو ( ٓ)
  .(ُٓٔ/ ُاإلقناع ُب حل ألفاظ أيب شجاع ) ينظر:( ٔ)
  .(ِِٕ/ ُ) أسٌت اؼبطالبينظر: ( ٕ)
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( رنب على اؼبسبوؽ أف يوافق إمامو فيما أدركو معو كإف دل زنسب لو, فلو أدركو )وَ  
ذل فأحدث اإلماـ قبل فعل الثانية دل يفعلها, فإف فعلها عامدان عاؼبان السجدة األك  (1)/ُب

 .(2)بطلت صالتو كإالَّ فال فيما يظهر, ككذا يقاؿ فيما لو دل يوافقو
ُر() نعم أم: مع اإلماـ النتقالو كإف دل زنسب  (4)َمَعُو( (3)/)َمْسُبوٌق انْ تَ َقَل(ندبان  ُيَكب ِّ

لهوم كؼبا بعده من سائر االنتقاالت, أك ُب حنو السجود دل لو, فإذا أدركو كىو معتدؿ كرب ل
بعد ذلك  (7)معو (6)ىو ؿبسوب لو خبالؼ انتقاالتو (5)يكرب للهوم إليو؛ ألنو دل يتابعو فيو كال

 .(8)من ركن إذل آخر, كخبالؼ الركوع كما علم فبا مرَّ 
اإلماـ إليو كالركوع إذا  ( لو كإف دل ينتقل معلِ َما يُ ْحَسبُ يكرب اؼبسبوؽ ندبان ) (وَ )

أدركو فيو فيكرب للمتابعة  (10)ككسجود التالكة إذا (9)/ب[ فيو, قاؿ األذرعي:َِٕأدركو ]
فإهنا ؿبسوبة لو خبالؼ سجود السهو فإنو يعيده آخر صالتو, كيسن أف يوافقو ُب كل قورل 

 كاجب أك مندكب.
 

                                                 

 /أ من نسخة )ح(.ُْٗهناية لوح  ((ُب))قولو (.  ُ)
  .(ُُٗص: هناية الزين ) ينظر:( ِ)
 (.ـ/أ من )ِْْهناية لوح  ((انتقل))قولو (.  ّ)
  .(ُٕٕفتح اؼبعُت بشرح قرة العُت دبهمات الدين )ص:  ينظر:( ْ)

 ساقط من )ظ(. ((ال))( قولو ٓ)
 .((انتقالو))ُب بقية النسخ  ((انتقاالتو))( قولو ٔ)
 .((مع))ُب )ـ(  ((معو))( قولو ٕ)
 .((ا تقررفب)))ُب )ظ(  ((فبا مر))قولو (ٖ)
 (.ُُْينظر: التوسط كالفتح بُت الركضة كالشرح )ص:( ٗ)
 ساقط من )ح(. ((إذا))قولو ( َُ)
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( األكؿ كالثاين, بَ ْعَد َسَلَمْيوِ ماـ )يكرب اؼبسبوؽ ندبان للقياـ أك بدلو إذا سلَّم اإل( وَ ) 
كإف استبعده ابن عبدالسالـ؛ ألنو من  ((التتمة))الثاين كما ُب  (1)فيسن لو انتظار السالـ

 .(3)ال من نفسها كما مرَّ  (2)الصالة دبعٌت أنو من ]لواحقها[
إال إف نول التسليمة األكذل فإنو مبطل مع العلم كالتعمد  (4)أما القياـ قبل سباـ ]ميم[

لو كاف منفردا كأف أدركو  )َمْوِضَع ُجُلوِسِو(احملل الذم جلس معو فيو  )ِإْن َكاَن(اؼبفارقة ىذا 
يكن موضع  )َوِإلَّ(أك ثانية اؼبةرب؛ ألنو موضع تكبَت اؼبنفرد  (5)ُب ثالثة الرباعية ]أك رابعتها[

( ندبا )َسَكتَ ها أك ثالثة اؼبةرب جلوسو لو كاف منفردا كأف أدركو ُب ثانية الرباعية أك رابعت
حينئذ  )َوَحُرَم(ُب انتقالو إذل القياـ؛ ألنو ليس موضع تكبَت للمنفرد كال موافقة لإلماـ 

فإف مكث زائدان على قدر جلسة االسًتاحة كما أشار  (7)تسليميت اإلماـ, (6)( بعد/)ُمْكثُوُ 
ت صالتو كإال فال, كيسجد للسهو  /أ[ ككاف ذاكران عاؼبان بالتحرًن بطلَِٖإليو األذرعي ]

 كما مرَّ.
( كما يأٌب بو بعد سالمو فهو آخرىا َأوَُّل َصلَتِوِ ( اؼبسبوؽ مع اإلماـ فهو ))َوَما َأْدرََكوُ 

   كإسباـ الشيء إدنا يكوف بعد أكلو كخرب:  (8)«ما أدركتم فصلوا كما فاتكم فأسبوا»ػبرب: 
فيو دبعٌت األداء لبقاء كقت الفريضة, كأيضا فالقضاء  (9)«صل ما أدركت كاقض ما سبقك»

                                                 

 ساقط من )ـ(. ((السالـ))قولو ( ُ)
 كاؼبثبت من بقية النسخ. ((غبواقها))ُب األصل  ((لواحقها))قولو ( ِ)
 ( من ىذا البحث.َّٓينظر صفحة )( ّ)
 اؼبثبت من بقية النسخ.ساقط من األصل ك  ((ميم))قولو ( ْ)
 زيادة من )ـ(. ((أك رابعتها))قولو ( ٓ)
 /ب من نسخة )ظ(.ُِْهناية لوح  ((ابعد))قولو (.  ٔ)
 ساقط من )ـ(. ((اإلماـ))قولو ( ٕ)
باب ال يسعى إذل الصالة, كليأت بالسكينة  ,كتاب األذاف (ُِٗ/ ُ) :( صحيح البخارمٖ)

  .كالوقار
باب استحباب إتياف , كتاب اؼبساجد كمواضع الصالة (َِٔ( )ُِْ/ ُ) :( صحيح مسلمٗ)

 .الصالة بوقار كسكينة, كالنهي عن إتياهنا سعيا
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: إف ىذه الركاية انفرد هبا (2)بل قاؿ أبو داكد (1)ركاه األكؿ أكثر كأحفظ, كما قالو البيهقي,
 .(3)ابن عيينة

كإذا علم أف ما أدركو أكؿ صالتو ككاف قد أدرؾ معو ركعتُت من رباعية كدل  يقرأ السورة 
( بأف يقرأىا ُب أخَتتيو لئال زبلو منهما صالتو, كألف ورَتَ ْي رُبَاِعيَّةٍ )فَ يَ ْقِضي سُ  (4)ُب أكَّلتيو/

أكذل رة اعبمعة ُب كسو   (6)فاتو فضلهما فيتداركهما ُب ]الباقي[ (5)إمامو دل يقرأذنا فيهما ك
مع اؼبنافقُت ُب الثانية, فعلم أف اؼبفرع على كوف اؼبدرؾ أكؿ صالتو ىو   اعبمعة فإنو يقرأىا

ذلك أالَّ يقرأ لكن خالفناه ؼبا تقرر,  (7)تُت فيهما قضاء ال قراءهتما؛ إذ قضيةكوف السور 
كفارؽ ذلك عدـ سنة اعبهر فيهما بأف السنة ُب األخَتتُت اإلسرار كليس السنة فيهما 

ترؾ القراءة, بل ال يسن فعلها, كفرؽ كاضح بُت العبارتُت, كبو فارؽ نظَته  /ب[َِٖ]
ما لو أدركو فيها ُب الثانية فإنو يكرب طبسا فإذا قاـ لثانيتو كرب أيضا من صالة العيد, كىو 

 طبسا أيضا.
 أما إذا كاف قرأ السورة ُب أٌكلتيو فال يقرؤىا ُب أخَتتيو.

                                                 

 .(ُٖٗ/ ُ) :السنن الصةَت للبيهقيينظر:  (ُ)
 .(َْٓ/ ْ) :البدر اؼبنَتك  ,(ُٔٓ/ ُ) :سنن أيب داكدينظر: ( ِ)
الكوُب ٍب اؼبكي ثقة حافظ فقيو إماـ سفياف بن عيينة بن أيب عمراف ميموف اؽبالرل أبو ؿبمد ىو: ( ّ)

حجة إال أنو تةَت حفظو بآخره ككاف ردبا دلس لكن عن الثقات ككاف من أثبت الناس ُب عمرك بن 
سَت أعالـ النبالء , ك ( ِِْ/  ُ)  :تذكرة اغبفاظينظر: ىػ . ُٖٗحج سبعُت سنة , توُب سنة  ,ديار

(ٖ/ْْٓ-ْٕٓ) . 
 (.ـمن ) ب/ِْْوح هناية ل ((أكَّلتيو))قولو (.  ْ)
 ساقط من )ظ(. ((ك))قولو ( ٓ)
 كاؼبثبت من بقية النسخ. (()الثاين)ُب األصل  ((الباقي))قولو ( ٔ)
 .((كقضية))ُب )ـ(, ك)ح(  ((إذ قضية))قولو ( ٕ)
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ىذا لو أدركو ُب ثانية الرباعية كسبكن من قراءة السورة ُب أكليتو ال  : كعلى(1)اعبويٍتقاؿ 
 ثانيتو كسبكن منها ُب ثالثتو قرأىا فيها ٍب ال يقرؤىا يقرؤىا ُب الباقي, كإف دل يتمكن منها ُب

 ُب رابعتو. انتهى.
من قوؽبم السابق؛ لئال زبلو صالتو من  (3)كفيو نظر, كالذم يتجو (2)كأقره صبع متأخركف

السورة أنو يسن فعلها ُب الباقي ُب األكذل كُب الرابعة ُب الثانية, كإذا قلنا: إف ما أدركو أكؿ 
, كأنو إذا أدرؾ ركعة من اؼبةرب جهر (5)القنوت كسجود ]السهو[ (4)ُب الباقي صالتو فيعيد

 ُب الثانية ٍب تشهد كأسر ُب الثالثة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

  .(ِّّ/ ُ) :أسٌت اؼبطالبينظر:  (ُ)
 .(ِّّ/ ُ) :أسٌت اؼبطالبينظر:  (ِ)
أف الثانية اليت أدركها مع اإلماـ يقضي سورهتا ))ألخرل كنصو من ىنا اختلف السياؽ ُب النسخ ا( ّ)

ألهنا ادركها ؿبل قراءة اإلماـ فال فرؽ بُت أف يتمكن من قراءة السورة كأف ال, أال ترل أف من أدرؾ 
أكلتيو كدل يسمع قراءتو ال يقضيها ُب ثالثتو كرابعتو كما ىو ظاىر فكذا ىذا بالنسبة للثانية كاما ثانيتو 

  .((ىي ثالثة اإلماـ فيقرأىا فيها كإف دل يتمكن ففيما بعدىا كلو رابعة نفسو إليت
 .((الثاين))ُب )ـ(  ((الباقي))قولو ( ْ)
 ساقط من األصل كاؼبثبت من بقية النسخ. ((السهو))قولو ( ٓ)
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: اعبماعة ُب صبح اعبمعة, ٍب صبح غَتىا, ٍب العشاء, ٍب العصر, كإف قلنا أهنا فرع 
ٍب الظهر فيما  الوسطى؛ إذ التفضيل ىنا ليس لكوف الصالة أفضل بل لتفاكت اؼبشقة,

, كتكره ُب مسجد غَت (1)/أ[ لذلكَِٗيظهر, ٍب اؼبةرب, أفضل لألخبار اؼبقتضية ]
خبالؼ اؼبطركؽ فال تكره كلو معو  (2)مطركؽ بةَت إذف إمامو الراتب قبلو أك معو أك بعده

أكثر من نصف القـو ؼبذمـو فيو شرعا ككونو  (ّ)على احتماؿ فيو, كتكره إمامة من كرىو/
من النجاسة, أك شنحو ىيئات , أك متةلبا على اإلمامة, أك ال يستحقها أك ال زنًتز ظاؼبا

 .(4)((اجملموع))م قالو ُب الصالة أك يتعاطى معيشة مذمومة, أك يعاشر الفسقة أك حنوى
إف كرىو دكف األكثر كإف كانوا  (5)أما االقتداء بو فال يكره, ككذلك ال تكره ]إمامتو[

ؼبذمـو شرعا, كالكالـ ىنا ُب مذمـو ال يقضي  (6)ماء أك األكثر الىم الصلحاء أك العل
لفسق كإال كرىت إمامتو كاالقتداء بو مطلقا كما مر, كال يكره حضور اؼبأمـو ُب صباعة حنو 

 مسجد كإف كرىو أكثرىم. 
 

 

                                                 

باب فضل كتاب الصالة, ( ّْٕ( )ِّٓ/ ُ) :صحيح مسلمكمن تلك األخبار ما جاء ُب ( ُ)
لو يعلم »قاؿ:  عن أيب ىريرة, أف رسوؿ اهلل  .صف األكؿ كالتكبَت كصالة العتمة كالصبحالنداء كال

الناس ما ُب النداء كالصف األكؿ, ٍب دل رندكا إال أف يستهموا عليو الستهموا كلو يعلموف ما ُب 
 .«التهجَت, الستبقوا إليو, كلو يعلموف ما ُب العتمة كالصبح, ألتوذنا كلو حبوا

باب فضل صالة  ,( كتاب اؼبساجد كمواضع الصالةٔٓٔ( )ْْٓ/ ُ) أيضا: مسلمصحيح كُب 
عبد الرضبن بن أيب عمرة, قاؿ: دخل عثماف بن عفاف اؼبسجد بعد  . عنالعشاء كالصبح ُب صباعة

من صلى  يقوؿ: ,صالة اؼبةرب, فقعد كحده, فقعدت إليو فقاؿ, يا ابن أخي ظبعت رسوؿ اهلل 
 .ا قاـ نصف الليل, كمن صلى الصبح ُب صباعة فكأدنا صلى الليل كلوالعشاء ُب صباعة فكأدن

 قولو ))أك معو أك بعده(( ُب )ـ( ))أك بعده أك معو((.( ِ)

 /أ من )ـ(.ِْٓقولو ))كرىو(( هناية لوح (.  ّ)
 . (ِٕٔ/ ْ) :( اجملموع شرح اؼبهذبْ)
 قولو ))إمامتو(( ساقط من األصل كاؼبثبت من بقية النسخ.( ٓ)

 قولو ))ال(( ساقط من )ظ(. (ٔ)



 

 

 
 

 256 تيمي                                                                                                           افهاار اإلمداد شرح اإلرشاد البن حجر اهل

 
 

  
 
 

 الفهارس: وفيها:
 اآليات القرآنية  :فهرس
 األحاديث  :فهرس
 اآلثار  :فهرس
 األعالـ. :فهرس
 المصطلحات. :فهرس
 األماكن والبلداف. :فهرس
 المصادر والمراجع . :فهرس
 الموضوعات . :فهرس
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 اآليات القرآنية :فهرس
 

 الصفحات أرقاـ اآليات السور اآليات القرآنية
 ِّٓ ْ الفاٖتة چٺ  ٺ    ٺ  چ 
 ّٓٗ ٓ الفاٖتة چٿ  ٿ  ٿ  ٿ  چ 
چڤ   ڦ  چ   ِّٓ/َِٓ ٕ الفاٖتة 
 ُِٔ ٕ اللفاٖتة چڦ  ڦ  ڦ   چ 
 ّٔٗ َُِ البقرة چپ  پپ  پ  چ 
 ّٔٗ َُِ البقرة چڀ   ڀچ

 ّٔٔ ُِٓ البقرة چ  ىۉ  ې  ې  ې   ېچ 
 ُّّ ُّٔ البقرة  چٿ  ٿ  ٿ  چ 
چ ھ  ے  ے ۓ  ۓ  چ   ُِٔ ُْْ البقرة 
 ُِٓ ُْٔ البقرة چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻچ 
 ِٓٓ ِِٖ البقرة چ  ڻں  ں  ڻچ 
 ّٖٖ ِّٖ البقرة چپ  پ   پ  چ 
 َِّ ِٖٔ البقرة چۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈٴۇ  چ 
 ِّٖ ِٖٔ البقرة چ  ې  ې  ې چ 
 َّٔ ُٖ آؿ عمراف چٿ   ٿ  چ 
 َّٔ ِٕ-ِٔ آؿ عمراف چڎ  ڈ      ڈ   ژ  چ

 ُّّ ْٔ آؿ عمراف  چڤ  ڤ  ڤ  ڤ  چ 
 ِٔٓ ِّ النساء چڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ  چ 
  َْٕ ََُ يوسف چک     ک     کچ 
 ّٖٗ ْٔ احلجر   چۈ  ۈ      ٴۇ  چ 
 ِٕٓ ٕٖ احلجر چٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  چ 
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 الصفحات أرقاـ اآليات السور اآليات القرآنية
 ُٖٗ ّْ النحل چڀ  ڀ   ڀ   ڀ  ٺ       ٺ  ٺ  چ 
 ّْٓ َٓ النحل چۆ  چ 
 ّ ُُْ طو ﴾ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ﴿

 ُّٖ ُّ النور چڳ  ڳ       ڳ  ڱ    ڱ  ڱ  ڱں  چ 
 ّْٓ ِٔ النمل چڌ  چ

 ُِّ ِ-ُ السجدة چٱ  ٻ  ٻ  چ 
 ِٕٔ ٔٓ األحزاب چچ  چ  چ 
 ّ ِٖ فاطر چ   ېۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉچ 
 َّٔ َُٖ الصافات چىئ  ىئ  ی  ی  چ 
 ّْٓ ِْ ص چى   چ 
 ّْٓ ّٖ فصلت چېئ  چ 
 ِٔٓ ْٕ الواقعة چېئ  ېئ  ېئ  ىئ   چ

مب  ىب  يب  جت   حت  خت  مت  چ 

 چ  جثىت    يت

 ّ ُُ اجملادلة

 ِٔٓ ٓ ادلمتحنة چجئ  حئ  مئىئ  يئ     جب  حب      خبچ 
 ََُ ٗ اجلمعة  چٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ    چ 
 ِّْ َِ ادلزمل  چڈ  ژ  ژ   ڑڑ چ 

 ّْٔ ْ ادلدثر چڭ  ۇ  چ 
 ُِّ ُ اإلنساف چۈ  ٴۇ  چ 
 ّْٓ ُِ االنشقاؽ چېې  چ

 ِْٔ ُ الكوثر چڎ    ڎ  ڈ  چ 
 ِْٕ ِ الكوثر  چژ  ژ  ڑ     چ 
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 األحاديث  :فهرس
 

 الصفحات أطراؼ األحاديث
 ْٕٕ اجعلوا آخر صالتكم  بالليل كترا

 ٓٔٓ أحـر بالناس ٍب ذكر أنو جنب
 َْْ أخذ بأذف ابن عباس كىو فيها فأداره من ميينو إذل يساره

 ّٖٓ الصالة فال تأتوىا تسعوف كأتوىا ٘تشوف إذا أقيمت
 ْْٗ إذا أقيمت الصالة فال صالة إال ادلكتوبة

 ََُ الصالة فليؤذف لكم أحدكم إذا أقيمت
 ِّٖ إذا أمرتكم بأمر فأتوا منو ما استطعتم

 ُْٗ إذا دخل أحدكم ادلسجد فال غللس حىت يصلي ركعتُت
 ُّٖ  ينرر إذل ما ٖتت السرةإذا زٌكج أحدكم أمتو عبده, أك أجَته فال

 ِْٔ إذا سجدت فمكن جبهتك, كال تنقر نقران 
إذا صلى أحدكم إذل سًتة فليدف منها ال يقطع الشيطاف عليو 

 صالتو
َْٔ 

 ِٕٕ إذا صلى أحدكم فليبدأ ْتمد ربو, كالثناء عليو
إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء كجهو شيئان, فإف دل غلد فلينصب 

 عصا
َْٔ 

 ِٕٕ ليت فقعدت فامحد ا ٔتا ىو أىلو كصٌل عليَّ ٍب ادعوإذا ص
إذا صلَّيتما ُب رحالكما ٍب أتيتما مسجد مجاعة فصلِّياىا معهم فإهنا 

 لكما نافلة
ُٓٗ 

 ّّٔ إذا فسا أحدكم ُب صالتو فلينصرؼ كليتوضأ كليعد صالتو
 َّٔ إذا قاؿ أحدكم آمُت كقالت ادلالئكة ُب السماء آمُت فوافقت

 ُّٖ إذا قاؿ اإلماـ مسع ا دلن محده فقولوا ربنا لك احلمد
 َّٔ إذا قاؿ اإلماـ غَت ادلغضوب عليهم كال الضالُت فقولوا آمُت
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 الصفحات أطراؼ األحاديث
إذا كضع عشاء أحدكم كأقيمت الصالة فابدؤكا بالعشاء كال يعجلن 

 حىت يفرغ منو
ُٓٓ 

 َْٔ استًتكا ُب صالتكم كلو بسهم
أصلي ُب الثوب الواحد؟ قاؿ: نعمأف  ّّٖ 

 ِٓٓ أفضل الصالة صالة ادلرء ُب بيتو إال ادلكتوبة
 ُِْ أفضل الصالة طوؿ القنوت

 ِْٕ أفضل صالة بعد الفريضة صالة  الليل
 ُْٔ أقامها ا, كأدامها, كجعلٍت من صاحلي أىلها

 ْٓٓ أال صلوا ُب رحالكم
 ُّٓ أىال صلوا ُب رحالكم

 ُِِ لى بالؿ فإنو أندل صوتان منكألقو ع
ـٌ القرآف عوض عن غَتىا, كليس غَتىا عنها عوضان   َّٖ أ

 ُِّ ضلوان من عشرين رجالن, فأذنوا فأعجبو صوت أيب زلذكره أمر 
 ِّٓ أمر امرأة أف تـؤ أىل دارىا

 ِٕٔ أيًمرتي أف اسجد على سبعة أعرم
ليك إذا ضلن صلينا أمرنا ا تعاذل أف نصلي عليك, فكيف نصلي ع  ِٕٔ 

 َّٓ  حىت ًإفَّ لًٍلمىٍسًجًد لىليجَّةن   ابن الزبَت, كأىمَّنى مىٍن كراءه أىمَّنى 
 ُُٔ فاقتدل بو أبو بكر أف أبا بكر كاف إماما فدخل النيب 

 َْٓ إف ا دل يكتبها علينا
 ُّٔ ذِّفى اٍبني أيِـّ مىٍكتيوـو ًإفَّ ًبالىالن يػيؤىذِّفي بًلىٍيلو فىكيليوا كىاٍشرىبيوا حىىتَّ يػيؤى 

كاألظلة  إف خياركم عباد ا الذين يراعوف الشمس كالقمر كالنجـو
 لذكر ا

 

ُْٖ 



 

 

 
 

 256 تيمي                                                                                                           افهاار اإلمداد شرح اإلرشاد البن حجر اهل

 الصفحات أطراؼ األحاديث
أف معاذا صلى بأصحابو العشاء فطوؿ هبم فتنحى من خلفو رجل 

 كصلى كحده
ُٖٔ 

 ٗٔٓ اإلماـ ليؤًب بو إظلا جعل
سبحاف ا, »أمر من ال ػلسن شيئان من القرآف أف يقوؿ:  أنو 

 كاحلمد  , كال إلو إال ا, كا أكرب
ِِٕ 

أنو  محل أمامة, ككضعها ُب الصالة   َُْ 
 ِٕٔ سجد كاستقبل بأطراؼ أصابع رجليو القبلة إنو 

أنو  و من ثالثة أذرعصلى ُب الكعبة, كبينو كبُت اجلدار ضل   َْٔ 
أنو  قاؿ دلن قاؿ لعاطس يرمحك ا إف ىذه الصالة ال يصلح   ّٖٖ 

أنو  قنت شهران متتابعان ُب اخلمس ُب اعتداؿ الركعة األخَتة يدعوا  
 على قاتلي أصحابو ببئر معونة

ِّٗ 

أنو  كاف إذا فرغ من قراءة أـ القرآف رفع صوتو    َّْ 
تو ُب السفر غَت ادلكتوبة حيث ما كاف يصلي على راحل  أنو 

 توجهت بو
ُِٗ 

أنو  كاف يقرأ عشاء ليلة اجلمعة باجلمعة, كادلنافقُت,    ُِّ 
أنو  كاف يكرب ُب كل خفض    ُّٕ 

أنو سجد مع النيب  ُب االنشقاؽ كاقرأ   ّْٓ 
 ِٖٕ أنو فعلها ُب تشهده األخَت

 ُِّ إين أراؾ ٖتب الغنم كالبادية فإذا كنت ُب غنمك,
 ْْٕ أكتركا

 ُْٖ األئمة ضمنا, كادلؤذنوف أمنا, فأرشد ا األئمة, كغفر للمؤذنُت
 ُْٓ ٓتمس كعشرين
 ِِِ ٖترميها التكبَت



 

 

 
 

 256 تيمي                                                                                                           افهاار اإلمداد شرح اإلرشاد البن حجر اهل

 الصفحات أطراؼ األحاديث
 ِْٕ تركو ناسيا كسجد قبل أف يسلم

 ّٓٔ تعاد الصالة من قدر الدرىم من الدـ
 ّْٔ تنزىوا من البوؿ فإف عامة عذاب القرب منو

 َِٕ ٍب اجلس حىت تطمئن جالسا
 َِٕ ٍب ارفع حىت تطمئن قائما
 ِّٔ ٍب ارفع حىت تعتدؿ قائمان 

 َِّ محدا كثَتا طيبا مباركا فيو احلمد  
 ْْٖ خشيت أف تفرض عليكم فتعجزكا عنها

 ُْٖ خَت من الدنيا كما فيها
 ْٗٗ رحم ا امرءان  صلَّى قبل العصر أربعان 

اإلشارةرد السالـ ب  َّْ 
 ِّْ رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل عليٌ 

 ُْٔ ركع ركعتُت قػيبيًل الكعبة, كقاؿ ىذه القبلة
 ْٕٔ سجد مرة لرؤية رجل بو قصر بالغ
 ْٕٔ سجد مرة لرؤية رجل بو قصر بالغ

 ْٕٔ سجد مرة لرؤية زمن
 ْٕٔ سجد مرة لرؤية قرد, 

 ْْٓ سجدىا داكد توبة كنسجدىا شكرا
ألمتو فأعطي ثلثهم فسجد شكرا, ٍب سأؿ فأعطي ثلثا فسجدشفع   ّْٔ 

 ِِٗ صل قائما فإف دل تستطع فقاعدا فإف دل تستطع فعلى جنب
 ْٗٔ صل ما أدركت كاقض ما سبقك

 ُْٓ صالة اجلماعة أفضل من صالة الفذ بسبع كعشرين درجة
 ِٖٓ صالة الرجل مع الرجل أزكى من صالتو كحده, كصالتو



 

 

 
 

 256 تيمي                                                                                                           افهاار اإلمداد شرح اإلرشاد البن حجر اهل

 الصفحات حاديثأطراؼ األ
 َٗٓ صالة الليل كالنهار مثٌت مثٌت

صالة ادلرأة ُب بيتها أفضل من صالهتا ُب حجرهتا, كصالهتا ُب 
 سلدعها أفضل من صالهتا ُب بيتها

ِٓٔ 

 َٖٓ الصالة خَت موضوع استكثر منها أك أقل
 َّٔ صلوا خلف كل بر كفاجر

 ْٖٗ صلوا قبل ادلغرب
 ِِِ صلوا كما رأيتموين أصلي
 ُْٔ صٌلوا كما رأيتموين أصلِّي

 ُْْ صلى الرهر مخسان, كسجد للسهو, كدل يعدىا
صلى النيب يـو فتح مكة دلا دخلها سبحة الضحى   ْٖٗ 

 ِٖٔ صلى ُب مسجد بٍت األشهل
 ُْٓ اإلقامة سبع عشرة كلمة علمٍت رسوؿ ا 

 َّٖ عورة ادلؤمن   ما بُت سرتو إذل ركبتو
فخذ من العورةغط فخذؾ فإف ال  ّٕٗ 

 ِٗٔ فإذا رفعت رأسك ػػػ أم من الركوع ػػػ فأقم صلبك
 ّٔٓ فإذا كرب فكربكا

 ْْٕ فأعلمهم أف ا افًتض عليهم مخس صلوات ُب كل يـو
ه  ِٔٓ فإف كاف معك قرآف فاقرأ, كإال فامحد ا كىلِّلو ككربِّ

 َِّ فإف دل تستطع فمستلقيان 
 ِّٓ فإهنا لكما نافلة

 ِٕٕ ليبدأ باحلمد , كالثناء عليو ٍب ليصلِّ على النيب ف
قل سبحاف ا, كاحلمد , كال إلو إال ا, كا اكرب, كال حوؿ كال 

 قوة إال با
ِٓٗ 



 

 

 
 

 226 تيمي                                                                                                           افهاار اإلمداد شرح اإلرشاد البن حجر اهل

 الصفحات أطراؼ األحاديث
 ّّٔ فأدارين قمت عن يسار رسوؿ ا 

 ِْٓ يستفتح الصالة ببسم ا الرمحن الرحيم  كاف 
كاف  ال يرفع يديو ُب شيءو من الدعاء ًإالَّ ُب االستسقاء   ِّٓ 

فكرب ٍب صلى كاف إذا أراد أف يتطوع ُب سفره استقبل بناقتو القبلة,  
  حيث كجهو ركابو

ُْٗ 

 ّْٔ كاف إذا جاءه أمر يسر بو خىرَّ ساجدا
 َُِ كاف ال يصلي على راحلتو ادلكتوبة

  ُّّ كاف يضع يديو حذك منكبيو
 ْٖٓ كاف يقرأ ُب صبح اجلمعة بالسجدة

 ّٗٓ كاف ينترر ُب صالتو ماداـ يسمع كقع نعل
 ُُٗ على طهر  كرىت أىٍف أذكر ا ًإالَّ 

 َْٔ كمؤخرة الرحل
 ّٖٖ كنا نتكلم ُب الصالة حىت نزلت

 ْْٕ ال إالَّ أف تطَّوع
 ِِْ ال ٕتزم صالة ال يقرأ فيها بفاٖتة الكتاب

تر بادلغربال تشبِّهوا الو   ْٕٗ 
 ِٕٓ ال تقولوا السالـ على ا فإف ا ىو السالـ, كلكن قولوا التحيات 

 ِٕٕ ال تكوف صالة إال بتشهد, كقراءة, كصالة عليَّ 
 ّٕٗ ال ٘تشوا عراة

 ِٓٓ ال ٘تنعوا إماءكم ادلساجد كبيوهتن خَت ذلن
 ُٓٓ ال صالة ْتضرة طعاـ

 ْْٔ ال صالة للذم خلف الصَّف
 ِِْ صالة دلن دل يقرأ فيها بفاٖتة الكتاب ال



 

 

 
 

 226 تيمي                                                                                                           افهاار اإلمداد شرح اإلرشاد البن حجر اهل

 الصفحات أطراؼ األحاديث
 ْٖٕ ال كتراف ُب ليلة

 ْٖٓ ال ػلل دلؤمن يؤمن با كاليـو اآلخر أف يصلي كىو حاقن حىت 
 ّٕٗ ال يقبل ا صالة حائض ػػ أم بالغ ػػػ إال ٓتمار

 َُِ الى يػيؤىذِّفي ًإالَّ ميتػىوىضِّئه 
 ُٗٔ الرَّجيلي الرَّجيلى ُب سيٍلطىانًوً  الى يػىؤيمَّنَّ 

 َِٔ الى يػىؤيمَّنَّ الرَّجيلي الرَّجيلى ُب سيٍلطىانًوً 
ادلرأة ُب درع , كمخار ليس عليها إزار  لتصلي  ِّٖ 

 ِِْ لعلكم تقرؤكف خلفي
لقد علمت أف آمر بالصالة فتقاـ ٍب آمر رجال يصلي بالناس ٍب 

 أنطلق
ُٓٔ 

 ّٕٓ ة الصالة التكبَتة األكذل فحافروا عليهالكل شيء صفوة كصفو 
 َِّ دل يزؿ يقنت ُب الصبح حىت فارؽ الدنيا

 ّْٓ ُب شيء من ادلفصل منذ ٖتوؿ ادلدينة دل يسجد 
 ّْٔ دلا جاءه كتاب علي من اليمن بإسالـ علداف

 ِٔٓ امرأة  لن يفلح قـو كٌلوا أمرىم
 ّٕٗ ا أحق أف يستحى منو

 َِّ  ا, كاحلمد  كثَتا, كسبحاف ا بكرة كأصيالا أكرب كبَت 
 ُِٓ اللهم اغفر للمؤذنُت

 َِّ اللهم أنت ادللك ال إلو إال أنت
 َِّ اللهم أىدين فيمن ىديت, كعافٍت فيمن عافيت, كتولٍت

 َِّ اللهم باعد بيٍت كبُت خطايام كما  
 َُّ  ان الوسيلةاللهم رب ىذه الدعوة التامة كالصالة القائمة آت زلمد

 ِٖٕ اللهم صل على زلمد, كعلى آؿ زلمد  



 

 

 
 

 226 تيمي                                                                                                           افهاار اإلمداد شرح اإلرشاد البن حجر اهل

 الصفحات أطراؼ األحاديث
 ُّّ اللهم ىذا إدبار ليلك ,كإقباؿ هنارؾ

 ُِّ اغفر رل  اللهم ىذا إقباؿ ليلك, كإدبار هنارؾ, كأصوات دعاتك
لو يعلم ادلار بُت يدم ادلصلي ماذا عليو من اإلٍب لكاف أف يقف 

خَتان لو من أف مير بُت يديو أربعُت خريفان   
َْٗ 

 ُْٖ لو يعلم الناس ما ُب النداء كالصف األكؿ الستهموا عليو
 ْْٓ لًييصىلِّ مىٍن شىاءى ُب رىٍحًلوً 

 ّْٔ ليىًلًٍت منكم أيكليو األحالـ كالنهى ٍب الذين يلوهنم ثالثا
 َُٓ ليؤذف لكم أحدكم كليؤمكم أكربكم

 ْٖٔ فأ٘تواما أدركتم فصلوا كما فاتكم 
 ُٓٔ ما بُت ادلشرؽ كادلغرب قبلة

ما رأيتو  صالىا   ْٖٗ 
 ُٔٓ ما من ثالثة ُب قرية كال بدك ال تقاـ فيهم الصالة

 ُّٓ مارل أنازع القرآف
 ْٗٓ ادلساجد, فإف ادلالئكة تتأذل شلا يتأذل منو بنو آدـ

 َٗٔ من أدرؾ ركعة من الصالة قبل أف يقيم اإلماـ صلبو فقد أدركها
 ّٔٓ من أدرؾ من اجلمعة ركعة  فليصل إليها أخرل

 ّٔٓ من أدرؾ من صالة اجلمعة ركعة فقد أدرؾ الصالة
كتبت لو براءة من النار من أذف سبع  ُُِ سنُت زلتسبا ن

 ْٗٓ من أكل بصال أك ثوما أك كراثان فال يقربن مسجدنا كليقعد ُب بيتو
ع بعدىا, حرمو امن حافظ على أربع ركعات قبل الرهر, كأرب   

 على النار
ْٖٗ 

 َُِ فأذنوا ُب أذنو  من ساءى خلقو من إنساف, أك هبيمة
 ْْٓ من مسع النداء فلم يأتو فال رخصة لو إال من عذر



 

 

 
 

 226 تيمي                                                                                                           افهاار اإلمداد شرح اإلرشاد البن حجر اهل

 الصفحات أطراؼ األحاديث
 ِٗٓ من شغلو ذكرم عن مسأليت

 ّٔٓ من صلى أربعُت يوما ُب مجاعة يدرؾ التكبَتة األكذل كتب لو براءتاف
 ِِْ من صلى خلف إماـ فقراءة اإلماـ لو قراءة

صلى ا عليو عشرا  من صلى عليو مرَّةن   ّْٔ 
من صلى قائمان فهو أفضل, كمن صلى قاعدان فلو نصف أجر القائم, 

 كمن صلى نائمان فلو نصف أجر القاعد
َِْ 

من نابو شيء ُب صالتو فليسبح, فإنو إذا سبح التفت إليو, كإظلا 
ق للنساءالتصفي  

ُُْ 

 َٓٓ من ناـ عن صالة, أك نسيها فليصلها إذا ذكرىا
 َّٕ من كافق قولو قوؿ أىل السماء
 َِٓ من يتصدؽ على ىذا فيصلي

 ّ من يرد ا بو خَتان يفقهو ُب الدين
 ُْٗ ادلؤذف يغفر لو مدل صوتو, كيشهد لو كل رطب كيابس

 ُْٖ ادلؤذنوف أطوؿ أعناقان يـو القيامة
يسور ال يسقط بادلعسورادل  ّْٖ 

 ِٔٔ الناس تبع لقريش
 ِٓٔ يفعل ىكذا رأيت رسوؿ ا 

 ْْٖ ىن مخس كىن مخسوف, ال يبدؿ القوؿ لدم
الدـ  كإذا أدبرت ػػ أم: احليضة ػػ فاغسلي عنك  ّْٔ 

 َْْ كأمر بقتل األسودين احلية, كالعقرب فيها
سهوكإف استول قائمان فال غللس, كيسجد سجدٌب ال  ُْٓ 

 َِّ كأنا أكؿ ادلسلمُت
 



 

 

 
 

 226 تيمي                                                                                                           افهاار اإلمداد شرح اإلرشاد البن حجر اهل

 الصفحات أطراؼ األحاديث
 ْٓٗ كإظلا لكل امرئ ما نول

 ِْٓ كبيوهتن خَت ذلنَّ 
 ِّٖ كٖتليلها التسليم

 ْْٕ الوتر حق على كل مسلم
  َُّ كجهت كجهي للذم فطر السموات

 َْْ كخلع نعليو
 ُّٔ فأخذ برأسو فأقامو عن ميينو كقف عن يساره 

عز من عاديتكال ي  ُِّ 
 ُٓٓ كمن أىذَّفى فهو يقيم

 ِٕٕ يتشهد الرجل ُب الصالة ٍب يصلي على النيب 
 َْٕ غلزم من السًتة مثل مؤخرة الرحل

يصبح  على كل سالمى من أحدكم صدقة كغلزم عن ذلك ركعتاف 
 من الضحى

ْٖٗ 

يـؤ القـو أقرؤىم لكتاب ا, فإف كانوا ُب القراءة سواء فأعلمهم 
 بالسنة

ِّٔ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 225 تيمي                                                                                                           افهاار اإلمداد شرح اإلرشاد البن حجر اهل

 اآلثار :فهرس
 الصفحات أطراؼ اآلثار

 ِْْ إذا قرأًب الفاٖتة فىاقػٍرىءيكا بسم ا الرمحن الرحيم
 ُّْ ارمحٍت كارحم زلمدا

 ّٕٓ استغفر ا ثالثان, اللهم أنت السالـ, كمنك السالـ
مخس عشرة سجدة ُب القرآف منها ثالث ُب  أقرأين  رسوؿ ا 

 ادلفصل
ْْٓ 

 ّٓٓ  أقرب ما يكوف العبد من ربو إذا كاف ساجدا
 ِّٓ أف نسلم على أئمتنا أمرنا رسوؿ ا 

 َّٔ أف عائشة ػػ كػػػ كاف يؤمها عبدىا ذكواف
 ْٖٗ إهنا بدعة

 ِّْ إين هنيت أف أقرأ القراف راكعان 
أحق ما قاؿ العبد, ككلنا لك عبد, ال مانع دلا   كاجملد  الثناء أىل

 أعطيت

ّْٓ 
 

 ّّْ الصلوات  التحيات  الزاكيات  الطيبات 
 ِِْ التكبَت جـز

 ِّْ ٍب اقرأ ما تيسر معك من القراف
 ّٔٓ رب أعط نفسي تقواىا, كزكها أنت خَت من زكاىا أنت كليها كموالىا

 ّْٓ ربنا لك احلمد ملءى السموات
 ّْٓ سبحاف ذم اجلربكت, كادللكوت, كالكربياء, كالعرمة

 ّٓٓ سبحاف ريب األعلى كْتمده
 ّّٓ يب العريم كْتمدهسبحاف ر 

 ّّٓ اللهم اغفر رلسبحانك اللهم ربنا كْتمدؾ 
 ّْٓ سبحانك اللهم كْتمدؾ ال إلو إال أنت
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 الصفحات أطراؼ اآلثار
  ّٓٓ سبوح اخل

 ّّٓ سبوح قدكس رب ادلالئكة كالركح
 ّٔٓ سجد لك سوادم كخيارل, كآمن بك فؤادم, أبوء بنعمتك علٌي, ىذه

 ُّْ النيب كرمحة ا كبركاتو السالـ عليك أيها
السنة إذا انتصف رمضاف أف يلعن الكفرة ُب الوتر بعدما يقوؿ مسع ا 

 دلن محده
ِّٕ 

صليت مع ىؤالء, كعثماف فلم امسع أحدان منهم يقرأ: بسم ا الرمحن 
 الرحيم

ِْٓ 

 ِّْ قاؿ كلك  غفر ا لك
 ّٗٓ  اٖتةقراءة اإلخالص كادلعوذتُت, كآية الكرسي, كالف

 ِْْ قرأىا ٍب الفاٖتة, كعدَّىا آية منها
 ّّٓ إذا رفع رأسو من السجود استول قائما كاف 
 ّّٖ إذا هنض رفع يديو قبل ركبتيو كاف 
 ِْْ  يفتتحوف الصالة باحلمد كأبو بكر, كعمر  كاف 

 ّّٕ كاف يضع يديو كما يضع العاجن
 ِّْ كرب, ٍب اقرأ بأـ القراف

 ِّّ نضع اليدين قبل الركبتُت فأمرنا بوضع الركبتُت قبل اليدينكنا 
 ّٗٓ ال إلو إال ا كحده ال شريك لو

 ِْٓ ال آليو أىٍف اقتدم بصالة النيب 
 ِّٓ على الصالةحي قل تال 

 ّٖٓ اللهم أعٍت على ذكرؾ كشكرؾ كحسن عبادتك
 ّٓٓ  تو كسرهاللهم اغفر رل ذنيب كلو دقو كجلو, كأكلو كآخره كعالني

  ّٔٓ اللهم اغفر رل ما قدمت, كما أخرت
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 الصفحات أطراؼ اآلثار
 ِّٕ اللهم إنا نستعينك كنستغفرؾ كنستهديك , كنؤمن بك كنتوكل عليك

 ّٔٓ اللهم إين أعوذ برضاؾ من سخطك, كٔتعافاتك من عقوبتك
 ّٕٓ اللهم إين أعوذ بك من ادلأٍب كادلغـر

 ّٕٓ ذاب القرب, كمن عذاب النار,اللهم إين أعوذ بك من ع
 ّٕٓ اللهم إين ظلمت نفسي ظلما كثَتا كال يغفر الذنوب إال أنت

 ّٔٓ رب اغفر رل كارمحٍت كاجربين كارفعٍت أواللهم 
 ّّٓ اللهم لك ركعت, كبك آمنت, كلك أسلمت خشع لك مسعي

 ّٓٓ اللهم لك سجدت, كبك آمنت, كلك
ىذٍَّنتي  لىٍو كيٍنتي أيًطيقي اأٍلىذىافى   ُْٗ مىعى اخٍلًلِّيفىا ألى

 ُّٖ ما ظهر منها كجهها ككفاىا
 ُٔٓ ادلؤذف أملك باألذاف كاإلماـ أملك باإلقامة

 ّّٖ هنض على ركبتيو, كاعتمد على فخذيو
 ّٔٓ  رل  قلبا تقيا نقيا من الشرؾ بريا ال كافرا كال شقيا ىب

 ِّْ كإذا قرأ فأنصتوا
 ُْٔ لكعبةاركعتُت ُب كجو  كصلَّى

 ّٕٓ دينكيا مقلب القلوب ثبت قليب على 
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 األعالـ :فهرس
 

 الصفحات األعالـ
 ُِٖ إبراىيم بن يزيد بن األسود النخعي. اإلماـ, احلافظ, فقيو العراؽ

 ْٖٓ أييب بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاكية
 ُٗ أمحد بن أيب بكر بن علي بن زلمد الناشرم

 ٔٓ قاسم العبادم القاىرم, الشافعيأمحد بن 
األذرعي, شهاب الدِّين أبو العبَّاس أمحد بن محداف بن عبد الواحد بن 

 عبد الغٍت
َُْ 

 ْٖٓ أمحد بن موسى اإلربلي ادلوصلي ,بن يونسا
األزرقي  أبو الوليد زلمد بن عبد ا بن أمحد بن زلمد بن الوليد بن 

 عقبة بن األزرؽ
ّٖٔ 

 ُّٓ أمحد بن عبد ا بن عبد الرمحن أبو زلمد األسدم احلليب األستاذابن 
 ُّٓ إسحاؽ ادلركزم, إبراىيم بن أمحد  الشافعي أبو

 َِٖ إسحاؽ بن إبراىيم بن سللد احلنرلي أبو زلمد بن راىويو ادلركزم
 ِِ إمساعيل بن إبراىيم بن بكر السويرم الزبيدم

 َُُ حيم بن احلسن بن علي القرشي اإلسنوم, مجاؿ الدين أبو زلمد عبد الر 
 ْٖٗ أـ ىانئ بنت أيب طالب القرشية, اذلامشية ادلكية

 ُٕٕ اإلماـ أمحد, أبو عبد ا أمحد بن زلمد بن حنبل الشيباين
 ُٓ اإلماـ عبد احلق بن زلمد بن عبد احلق السنباطي القاىرم, الشافعي

 ُٕٕ ا ادلديناإلماما مالك بن أنس بن مالك األصبحي, أبو عبد 
 ّٕٔ ,أمامة بنت العاص بن الربيع, أمها زينب بنت رسوؿ ا 
 أمَت ادلؤمنُت عمر بن اخلطاب بن نػيفىيل القرشي العدكم

 
 

ُْٗ 
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 الصفحات األعالـ
 ِْْ أنس بن مالك بن النضر أبو محزة األنصارم اخلزرجي النجارم,

 ْٕ األنصار
 ُّٗ ماف بن زلمد بن عبد الرحيم البارزم البارزم, زلمد بن زلمد بن عثابن 
 ُِٖ البارزم, ىبة ا بن عبد الرحيم بن إبراىيم بن ىبة اابن 

 ُِّ البخارم, زلمد بن إمساعيل بن إبراىيم بن ادلغَتة البخارم, أبو عبد ا
بد ا بن زلمد بن ىبة ا بن علي بن ادلطهر بن أيب عصركف ابن أيب 

 السرم
ُٖٓ 

 ُِ در الدين حسن بن علي بن عبد الرمحن ادللحاينب
 ِٓٔ الرباء بن عازب بن حارث األنصارم األكسي

 ُُٗ البغوم, احلسُت بن مسعود بن زلمد الفراء البغوم, زليي السنة
 َِ بكر بن عبد ا بن إبراىيم الشاكرم الشافعيأبو 
 َِٖ ي بكر زلمد بن عبد ا ادلعافرم اإلمشبيلي, ادلالكأبو 

 ُِِ بالؿ بن رباح, أبو عبد ا
البلقيٍت, صاحل بن عمر بن رسالف بن نصَت بن صاحل علم الدين ابن 

 العسقالين البلقيٍت
ُِِ 

 ُِِ البلقيٍت, عمر بن رسالف بن نصَت, أبو حفص الكناين العسقالين
 ّّْ البندنيجي ىو: القاضي أبو علي البندنيجي صاحب الذخَتة

 ْٕ بٍت سعد
 َُٓ البوطي, يوسف بن ػلِت أبو يعقوب البويطي ادلصرم,

البيهقي احلافظ أبو بكر أمحد بن احلسُت بن علي بن موسى 
 اخلسركجردم اخلراساين البيهقي

ُِّ 

 َُِ الًتمذم, زلمد بن عيسى بن سورة بن موسى السلمي أبو عيسى
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 الصفحات األعالـ
 ِٕٗ مجابر بن عبد ا بن عمرك بن حراـ األنصار 

 ٖٗٓ جابر بن عبد ا بن عمرك بن حراـ األنصارم
 ّّٔ جبار بن صخر بن أمية بن خنساء بن سناف

 ّٕٗ بن خويلدجرىد 
 ُٗ مجاؿ الدين أبو عبد ا زلمد بن عبد ا بن أيب بكر الصَّردُب

 ِِ مجاؿ الدين زلمد بن عمر الفارقي الزبيدم
 َِٖ بكر بن يونس مجاؿ الدين احلاجب, عثماف بن عمر بن أيب ابن 

أبو عبد ا, زلمد بن عبد ا بن زلمد بن محدكيو بن نعيم احلاكم, 
 الضيب الطهماين, احلاكم النيسابورم, ادلعركؼ بػ )ابن البيع(.

َّْ 

 ُُِ حامد, أمحد بن زلمَّد بن أمحد اإلسفراييٍت ٍبَّ البغدادمأبو 
 َُّ حباف, أبو حاًب التميمي البسيتحباف: زلمد بن حباف بن أمحد بن أبو 
 ِٓ احلسن علي بن جالؿ الدين البكرم الشافعي, كقيل امسو زلمدأبو 

 ُٖٔ احلسُت بن إبراىيم بن علي بن برىوف القاضي أبو علي الفارقي
 ِٕٓ احلصٍت إبراىيم بن احلسن بن طاىر أبو طاىر احلموم

 ِِْ اُب اجليلياحلليب, عبد العزيز بن عبد الكرمي بن عبد الك
 ِٕٔ احلليمي, احلسُت بن احلسن بن زلمد بن حليم, احلليمي البخارم

 ْْٖ محد بن زلمد بن إبراىيم بن اخلطاب
 ّّٓ محيد الساعدم, عبد الرمحن بن سعدأبو 

 ّٖٔ خالد بن عبد ا بن يزيد بن أسد القسرم
 ََٓ خبيب بن عدم بن مالك بن عامر بن رلدعة بن جحجيب

 ِّّ خزمية, زلمد بن إسحاؽ بن خزمية بن ادلغَتة, أبو بكر, أبو
 أبو سليماف محد بن زلمد بن إبراىيم بن خطاب اخلطايب ,اخلطايب

 
ِّّ 
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 الصفحات األعالـ
اخلوارزمي, زلمود بن زلمد بن العباس بن أرسالف أبو زلمد العباسي 

 مرهر الدين اخلوارزمي
ّٖٓ 

ن زلمد بن عمر بن ادليموف, أبو الفرج زلمد بن عبد الواحد ب, الدارمي
 الدارمي

ِّٗ 

داكد, سليماف بن االشعث بن إسحاؽ بن بشَت األزدم أبو 
 السجستاين

ُْٗ 

دقيق العيد, زلمد بن علي بن كىب بن مطيع, أبو الفتح, تقي ابن 
 الدين القشَتم, 

َُِ 

 َِّ الدمَتم زلمد بن موسى بن عيسى بن على الدمَتل, أبو البقاء
 َُُ الديلمي, شَتكيو بن شهردار بن شَتكيو بن فناخسرة

 َّٔ أبو عمرك ادلدين موذل عائشة  ,ذكواف
 َُْ ذك اليدين, اخلرباؽ. من بٍت سليم.

 َُُ الرافعي, أبو القاسم عبد الكرمي بن زلمد بن عبد الكرمي القزكيٍت الرَّافعي
 ِّْ ر احلضرميربيعة بن احلسن بن علي بن عبد ا بن ػلِت أبو نزا

 ُٖٖ رزين, زلمد بن احلسُت بن رزين بن موسىابن 
الرفعة, صلم الدين أبو العباس أمحد بن زلمد بن علي بن مرَّبع بن ابن 

 حاـز األنصارم
َُْ 

الركياين, أبو ااسن عبد الواحد بن إمساعيل بن أمحد بن زلمد الركياين 
 الطربم

َِٕ 

 ُْٕ بن احلسُت الكردم الرازياين ٍب ادلصرم, زرعة, أمحد بن عبد الرحيم  أبو
 ُُُ الزركشي, بدر الدين أبو عبد ا زلمد بن هبادر بن عبد ا الزركشي

 ّْٔ الزىرم, أبو بكر زلمد بن مسلم بن شهاب القرشي الزىرم
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 الصفحات األعالـ
 ُٖٔ السبكي احلسُت بن علي بن عبد الكاُب األنصارم اخلزرجي ابن 
 ُّٖ سبكي, تقي الدين أبو احلسن علي بن عبد الكاُب السبكيالابن 
 ِّٓ سريج, أبو العباس أمحد بن عمر بن سريج البغدادمابن 

 ِِ سعد بن أمحد بن سابق الدين الذْتاين العدين
سعيد اخلدرم, سعد بن مالك بن سناف بن عبيد بن ثعلبة بن عبيد أبو 

 بن األّتر  
ُِّ 

 ٓٓ حلنفيسعيد سلطاين احلبشي ا
 ْٗٔ سفياف بن عيينة بن أيب عمراف ميموف اذلالرل أبو زلمد

 ْٖٓ سليماف ٍبن أىيب حثمة األنصارم
 ُِ سليماف بن عمر بن عبد العزيز بن أمحد ادلصرم

السٍت, أمحد بن زلمد بن إسحاؽ بن إبراىيم بن أسباط موذل ابن 
 جعفر بن أىب طالب الدينورل

ُِّ 

 ُٓ شاكر
 ُٓ شغدر

 ِٓ مشس الدين احلطاب ادلالكي
 ِٓ مشس الدين زلمد بن شعباف الضَتكطي ادلصرم الشافعي

شهاب الدين عمر بن زلمد بن عبد ا بن عمويو البكرم السهركردم 
 الصوُب ٍب البغدادم أبو عبد ا

َُّ 

 ِٓ الشهاب الرملي أمحد بن محزه الرملي ادلنوُب األنصارم الشافعي
 َّٕ احلسُت بن شعيب بن زلمد السنجي الشيخ أبو علي,

 ّْٗ نصر بن إبراىيم بن نصر بن إبراىيم بن داكد ادلقدسيالشيخ أيب نصر, 
 ُٓ شيخ اإلسالـ زكريا بن زلمد بن أمحد بن زكريا األنصارم

 ُٔٔ الصباغ, أبو نصر عبد السيد بن زلمد بن عبد الواحد بن أمحد, ابن 



 

 

 
 

 266 تيمي                                                                                                           افهاار اإلمداد شرح اإلرشاد البن حجر اهل

 الصفحات األعالـ
عبد ا بن عبد الرَّمحن بن أيب صعصعة عمرك بن يزيد بن صعصعة, أبو 

 عوؼ األنصارم ادلازين
ُِّ 

الصالح, عثماف بن عبدالرمحن بن موسى بن أيب نصر الكردم ابن 
 الشهرزكرم

ِٖٓ 

عبد الواحد بن احلسُت بن زلمد القاضى أبو القاسم الصيمرم, 
 الصيمرل

ُِٔ 

بن أيوب بن مطَت اللخمي  الطرباين, أبو القاسم سليماف بن أمحد
 الشامي

ُِّ 

 ُٖٕ الطربم, زلمد بن جرير بن يزيد, احلافظ أبو جعفر الطربم
الطحاكم, أبو جعفر أمحد بن زلمد بن سالمة بن سلمة بن عبد 

 ادللك, األزدم, احلجرم, ادلصرم, الطحاكم
ُِٖ 

 ِّٔ عائشة بنت أيب بكر الصديق
 َِٓ عبد مناؼ القرشٌي اذلامشيٌ العٌباس بن عبد ادلطلب بن ىاشم بن 

ابن عبداف ىو: عبد ا بن عبداف تثنية عبد بن زلمد بن عبداف أبو 
 الفضل اذلمداين

ّّْ 

عبد الرب, يوسف بن عبد ا بن زلمد بن عبد الرب النمرم القرطيب ابن 
 ادلالكي, أبو عمر

ِْْ 

 َّٓ الفرجعبد الرمحن بن علي بن زلمد اجلوزم القرشي البغدادم, أبو 
 ْٓ عبد الرمحن بن عمر بن أمحد بن عثماف العمودم الشافعي

 ٖٗٓ عبد الرمحن ميعاذ بن جبل بن عمرك األنصارم اخلزرجيأبو 
عبد السالـ, عبد العزيز بن عبد السالـ بن أيب القاسم السلمي ابن 

 الدمشقي, سلطاف العلماء
ُُٔ 

 ٓٓ عبد القادر بن أمحد بن علي الفاكهي ادلكي
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 الصفحات األعالـ
 ُٗ عبد اللطيف بن أيب بكر بن أمحد بن عمر الشرجي

 ّٕٔ عبد ا بن الزبَت بن العواـ األسدم أبو بكر القرشي ادلكي ادلدين
 ُْٓ عبد ا بن زيد بن عبد ربو بن ثعلبة بن زيد األنصارم اخلزرجي احلارثي

 ُّٓ   عبد ا بن عباس بن عبد ادلطلب, ابن عم النيب
 ُْٔ عبد ا بن عمر بن اخلطاب القرشي العدكم, أبو عبد الرمحن

 ُٗ عبد ا بن زلمد الكاىلي
 ِٕٓ عبد ا بن مسعود أبوعبد الرمحن اذلذرل

 ّٖٔ عبد ادللك أبو الوليد عبد ادللك بن مركاف األموم القرشي
 ُِْ عبد ادللك بن عبد ا بن يوسف بن زلمد بن عبد ا اجلويٍت

 ّْْ عبيدة مىٍعمر بن ادلثٌتَّ التػٍَّيًمي  أبو 
 ُُْ عثماف بن عفاف بن أيب العاص بن أمية القرشي

 ُِٗ عجيل أمحد بن موسى بن علي بن عجيل اليمٍتابن 
 َّٓ عطاء بن أيب رباح بن أسلم ادلكي القرشي موالىم, أبو زلمد

 َُُ بو احلسنعلي بن أيب طالب بن عبد ادلطلب اذلامشي القرشي, أ
 ِِّ العماد أمحد بن عماد بن زلمد األقفهسي ادلعركؼ بابن العمادابن 

 ُِ عمر بن زلمد بن معيبد السراج أبو حفص الزبيدم, كيعرؼ بالفىت
العمراين, ػلِت بن أيب اخلَت بن سادل بن سعيد بن عبد ا بن زلمد بن 

 موسى بن عمراف العمراين
ّّٕ 

عامر بن شراحيل بن عبد بن ذم كبار من اليمن, عمرك اذلمداين, أبو 
 اإلماـ, عالمة العصر

ِٕٗ 

 ْْٓ عمرك بن العاص بن كائل القرشي
 َّٔ عمرك بن سلمة بن قيس اجلرمي

 ُّٔ عمرك بن قيس بن زائدة بن جندب األصم القرشي العامرم
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 الصفحات األعالـ
ن يزيد, عوانة األسفراييٍت, يعقوب بن إسحاؽ بن إبراىيم بأبو 

 النيسابورم األصل, 
ِٕٖ 

 ُِْ الغزارل ىو: أبو حامد, زلمد بن زلمد بن الطوسي  الغزارل
 ِّْ الغزم, عيسى بن عثماف بن عيسى, شرؼ الدين أبو الركح الغزم

 ُِّ الفركاح ىو: إبراىيم بن عبد الرمحن بن إبراىيم الفزارمابن 
 ُْٓ راف الفوراينالفوراين, عبد الرمحن بن زلمد بن أمحد بن فو 

 ُِٕ القاضي أبو الطيب طاىر بن عبد ا بن طاىر بن عمر  الطربم
 َٓٓ القاضي عياض بن موسى بن عياض بن عمرك اليحصيب األندلسي

 ِِّ القفاؿ زلمد بن علي بن إمساعيل, أبو بكر الشاشي القفاؿ,
 ُِٗ القمورل, صلم الدين أمحد بن زلمد القمورل

 ُٗٓ ي بن إمساعيل بن يوسف القونومالقونوم ىو: عل
ينػىوىرمابن   ينػىوىر أبو القاسم يوسف بن أمحد بن كج الدِّ  َُْ كىٌج قاضي الدِّ

 ِٖٕ كعب بن عجرة بن أمية البلوم, األنصارم ادلدين, أبو زلمد
 ُْٔ ادلاتريدم زلمد بن زلمد بن زلمود, أيب منصور ادلاتريدم

 ِِِ يزيد القزكيٍت بن ماجو الربعيماجو: أبو عبد ا زلمد بن ابن 
 ُٔٔ ادلتورل عبد الرمحن بن مأموف بن علي بن إبراىيم, أبو سعد ادلتورل

 ُِْ ااملي أمحد بن زلمد بن أمحد بن القاسم الضيب أبو احلسن البغدادم
 ِْٖ اب الطربم,  أمحد بن عبد ا بن زلمد الطربم, أبو العباس

 ُِّ معَت بن لوذاف بن ربيعة القرشي اجلمحي  زلذكرة , مسرة بنأبو 
 ْٕ  احلمائل, أشعرم صوُب, فقيو شافعيزلمد السركم ادلشهور بابن أيب 

 ْٕ زلمد الشناكم, أخذ الطريق عن سيدم زلمد بن أيب احلمائل السركم 
 زلمد بن إبراىيم بن ناصر احليسٍت الزبيدم الشافعي

 
ُِ 
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 الصفحات األعالـ
 ٓٓ د بن علي الفاكهي ادلكي احلنبلي, أبو السعاداتزلمد بن أمح

 َِ زلمد بن زكريا
 ّٓ زلمد بن سادل بن علي الطبالكم الشافعي

 ِٕٗ زلمد بن علي زين العابدين ابن احلسُت اذلامشي, أبو جعفر الباقر
 ِٕٗ زلمد بن كعب بن سليم القرظى, أبو محزة

 ُُّ  الشيباين الدمشقيزلمد بن معن بن سلطاف مشس الدين أبو عبد ا
 ٓٓ زلمد طاىر اذلندم, ادللقب ٔتلك ادثُت

 ّٓ زلمد عبد ا بن علي الشنشورم ادلصرم الشافعي
زلمد عبد ا بن يوسف بن عبد ا بن يوسف بن زلمد بن حيوية أبو 

 الشيخ أبو زلمد اجلويٍت
ّْٓ 

 َُْ يسابورم.مسلم بن احلجاج بن مسلم القيشَتم, أبو احلسُت الن
 ُٕٓ ادلعارل رللي بن مجيع القرشي ادلخزكميأبو 

 ِٕٗ مقاتل بن سليماف بن بشر اخلراساين أبو احلسن البلخي
 ٔٓ مال علي قارم بن سلطاف بن زلمد اذلركم احلنفي

 ُِٖ ادلنذر, أبو بكر زلمد بن إبراىيم بن ادلنذر, النيسابورمابن 
 َِٖ مد بن إبراىيم بن زياد اإلسكندرلابن ادلواز ىو: أبو عبد ا زل

 َِّ النسائي أمحد بن شعيب بن علي بن سناف بن ْتر
 ٓٗٓ النشائي, أمحد بن عمر بن أمحد ادلدجلي 

 ِِٗ النقيب, زلمد بن أيب بكر بن إبراىيم مشس الدين ابن النقيبابن 
 َُٗ النوكم, زلي الدين, أبو زكريا, ػلي بن شرؼ النوكم

 ّْٓ عبد الرمحن بن صخر الدكسي اليماينىريرة أبو 
 ْٕ كائل
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  طلحاتالمصالغريب و  :فهرس

 الصفحات الغريب والمصطلحات
 ّْٓ االحتباء

 ُُٗ اإلحصار
 ِّٓ األمخص

 ََُ األذاف
 َٔٓ األرت 

 ِٓٓ أرتج
 ّٗٗ أرتج عليو
 ٕٗٓ االزكرار 

 َّٖ االستحداد
 ُِٔ االستقباؿ

 ٔٗ األشهر
 ِٖٔ األشهلي

 ٔٗ األصح
 ٓٗ األصحاب
 ّْٔ االضطباع

 ٓٗ األظهر
 ِّْ االفًتاش
 ََُ اإلقامة
 ِّْ اإلقعاء

 ّْٔ لف األق
 ُُٖ اإلقليم
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 ٖٕٓ األكمة  
 الصفحات الغريب والمصطلحات

 ِّْ األليتُت
 ْٗ اإلماـ
 ِّٖ األمرد

 ِِٔ االطلناس
 ٕٗ األكجو

 ّٗٔ البثر
 َٓٓ البخر  
 َٓٓ الربص 

 ّٗٔ ربغوثال
 ّٗٔ البق

 ّّٗ بنو ىاشم كبنو ادلطلب
 َُِ البهيمة

 ِّٖ التًت
 ُِٗ التثويب

 ٖٗ ٖتريو
 َُُ التدليس
 ُُٔ الًتجيع
 ِِْ التفلت
 َُٔ التلبية

 ُِْ التمطيط
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 الصفحات الغريب والمصطلحات

 ّْٓ التورؾ
 ُٗٔ التيمم
 ُّْ ثاب

 ِْٔ اجلبُت
 ٖٗ اجلديد
 َٓٓ اجلذاـ 

 َْٓ اجلم الغفَت
 َُٕ اجلنازة

 ِٗٓ اجلهمية 
 ُُٗ احلج

 ُّٕ احلجر
 ّٕٖ احلرير

 ُٕٔ احلشيش
 ُّٖ احلقو

 ُْْ احلوقلة
 ُِٗ احليعلة
 ّْٖ اخلابية

 ّٔٓ اخلرب ادلنقطع 
 ٓٗ اخلراسانيوف

 ُّٔ اخلصي 
 خطاب الوضع

 
ّٔٓ 
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 الصفحات الغريب والمصطلحات

 َُٓ اخلنثى
 ْٕٓ اخلوخة 

 ْٕٓ الدرة
 ِِْ الدرج
 ّٗٔ الدمل
 ُٕٔ الذراع
 ُٗٗ الذرؽ

 ٖٕٓ الرابية  
 َّٓ الرافضة 

 َُّ الرجل
 ُُٓ الردة

 ُٕٗ الرقيق
 ِّٓ الرمد
 ّْٔ الرمل
 َْٗ الزكؽ

 ُِٕ السبابة
 ُْٓ السبع 

 َِّ سلس البوؿ
 السمت

 
 
 

ُٔٔ 
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 الصفحات الغريب والمصطلحات

 ُّْ السمسم
 ُْٕ فالشاذركا
 ْٗ الشارح

 ْٗ الشارحاف
 ْٗ الشرحاف

 ّْٖ الشط
 ْٗ الشيخاف

 ْٗ شيخنا
 َّٓ الشيعة 

 ٔٗ الصحيح
 ِّٔ الصدغ

 ُّٕ الصديد
 ُِٕ صماخ األذف

 َٓٓ الصناف  
 ّٓٔ الضمخ

 ُٕٓ العتبة
 ِٓٔ العجيزة

 ْٗ العراقيوف
 ُٓٔ العرصة

 ُُٖ علم اذليئة
 ُُٗ العمرة
 ِْٕ العيد
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 ُُٓ يسويةالع
 الصفحات الغريب والمصطلحات

 ُٗٔ غرؽ
 َُِ الغيالف
 ْٗٓ الفجل 
 َُٖ الفرض

 ُّٖ فرض العُت
 ُٕٗ الفسق

 ّٕٓ الفلكاف 
 ٕٗ فيو ْتث
 ٔٗ فيو نرر
 ْٗ القاضي
 ِٗٓ القدرية 

 ٕٗ القدمي
 ْٔٓ القذؼ 

 َٓٓ القصابُت 
 َُٖ القطب
 ّٗٔ القمل

 ٖٗ زلصل الكالـ
 ُُِ القياس

 ٔٗ قيل
 ْٗٓ الكراث 

 كسل عنو كسال
 

ْٕٖ 
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 الصفحات الغريب والمصطلحات

 ِِّ الكمُت
 ُِٗ الكور

 ّّٗ اللجاج
  َْٓ اللحي
 َّٖ ادلبعض

 ٓٗ ادلتأخركف
 ٓٗ ادلتقدموف

 ُِٕ ادلتواتر
 ُّٔ اجملبوب 
 ِٗٓ اجملسمة 

 ُّٗ اارة
 ُِٕ اراب
 ٔٗ ادلختار
 ِٔٓ ادلخدع
 ّٕٔ البيضةمذرت 
 ٖٗ ادلذىب

 ُِْ مرتال
 ّْٖ ادلسبحة

 َّٖ ادلستولدة
 ْٗ ادلصنف
 ِٗٓ ادلعتزلة 
 ٔٗ ادلعتمد
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 ُْٗ ادلقطورة
 الصفحات الغريب والمصطلحات

 َُّ ادلميز
 َُْ ادلندكب

 ٕٗ ادلنصوص
 ُٕٓ ادلهايأة 
 ّٔٔ مهلهال
 َُُ ادلهمـو

 ّْٔ ادلوسوس 
 ُُٗ ادليل

 ْٕٓ الناصور
 ّٖٗ النحنحة

 ٕٗ النص
 ُٕٕ النفل
 ْٗٓ الٍتء 
 ّٖٕ النيل
 ُُٗ اذلذ

 ّْٔ علداف 
 ٕٗ ىو زلتمل

 ُّٗ اذلودج
 ِْٔ الوأكاء 

 ُٕٕ الوتد
 ِّٕ الونيم
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 األماكن والبلداف :فهرس

 

 الصفحات األماكن والبلداف
 ُٓٔ أبو قبيس

 ُٓ أبيات حسُت
 ُٕٖ أرياؼ مصر

 ُٖٖ البصرة
 ّْٓ بطن طلل 

 ُِٔ بيت ادلقدس
 ِّٗ بئر معونة

 ُٕٖ تربة اإلماـ الشافعي
 ُٖٔ جامع ابن طولوف

 ُّّ احلبشة
 َٔٓ اخلندؽ

 ُٓ زبيد
 ْٔ سلمنت

 ُِٖ الشاـ
 ُٓ الشرجة
 ٕٗٓ الصفا 
 ُِٖ العراؽ
 َِْ عرفة

 ُٕٖ القرافة
 ُِٔ الكعبة
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 ُٖٖ الكوفة
 الصفحات األماكن والبلداف

 ْٕ  مصر
 ْٕ مكة
 ْٔ ىيتم

 ُِٔ اليمانيُت
 ُِٖ اليمن
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 المصادر والمراجع :فهرس

ادلؤلف: سىلىمة بن ميٍسًلم العىٍوتيب الصيحارم, اقق: د. عبد  اإلبانة في اللغة العربية .ُ
د. زلمد حسن عواد  -د. صالح جرار  -د. نصرت عبد الرمحن  -الكرمي خليفة 

سلطنة  -مسقط  -لناشر: كزارة الًتاث القومي كالثقافة د. جاسر أبو صفية, ا -
 .ْـ, عدد األجزاء:  ُٗٗٗ -ىػ  َُِْعماف, الطبعة: األكذل, 

 ىػَُُْ, تأليف األستاذ: عبد العزيز اجلزار, القاىرة, ابن حجر الهيثمي .ِ
اإلهباج ُب شرح ادلنهاج, تأليف: أبو احلسن علي بن عبد الكاُب السبكي, ت:  .ّ

 ـ.ُٓٗٗ -قُُْٔبَتكت, عاـ:   -دار الكتب العلمية ىػ, طبعة:ٕٔٓ
, ادلؤلف : أبو الفضل أمحد إتحاؼ المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراؼ العشرة .ْ

ىػ(, ٖتقيق : مركز ِٖٓبن علي بن زلمد بن أمحد بن حجر العسقالين )ادلتوَب : 
ادللك فهد خدمة السنة كالسَتة , بإشراؼ د زىَت بن ناصر الناصر, الناشر : رلمع 

دينة(, كمركز خدمة السنة كالسَتة النبوية )بادل -لطباعة ادلصحف الشريف )بادلدينة( 
 .ُٗـ, عدد األجزاء :  ُْٗٗ -ىػ  ُُْٓ: األكذل , الطبعة

, ادلؤلف: عبد الرمحن بن أيب بكر, جالؿ الدين السيوطي اإلتقاف في علـو القرآف .ٓ
إبراىيم, الناشر: اذليئة ادلصرية العامة  ىػ(, اقق: زلمد أبو الفضلُُٗ)ادلتوَب: 

 .ْـ, عدد األجزاء:  ُْٕٗىػ/ ُّْٗللكتاب, الطبعة: 
ادلؤلف: زكريا بن زلمد بن زلمود القزكيٍت )ادلتوَب:  آثار البالد وأخبار العباد .ٔ

 .ُبَتكت, عدد األجزاء:  -ىػ(, الناشر: دار صادر ِٖٔ
د بن حباف بن أمحد بن زلم ادلؤلف: اإلحساف في تقريب صحيح ابن حباف .ٕ

ىػ(, ترتيب: األمَت عالء ّْٓ, التميمي, أبو حاًب, الدارمي, البيسيت )ادلتوَب: حباف
ىػ(, حققو كخرج أحاديثو كعلق عليو:  ّٕٗالدين علي بن بلباف الفارسي )ادلتوَب: 

 -ىػ  َُْٖشعيب األرنؤكط, الناشر: مؤسسة الرسالة, بَتكت, الطبعة: األكذل, 
 جزء كرللد فهارس(. ُٕ) ُٖد األجزاء: ـ, عد ُٖٖٗ
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ادلؤلف: تقي الدين أبو الفتح زلمد بن علي  إحكاـ األحكاـ شرح عمدة األحكاـ .ٖ

ىػ(, ٖتقيق: َِٕبن كىب بن مطيع القشَتم, ادلعركؼ بابن دقيق العيد )ادلتوَب: 
عبد القادر عرفاف العشا حسونة, إشراؼ: مكتب البحوث كالدراسات, دار الفكر 

 عة كالنشر.للطبا
ادلؤلف : أبو جعفر أمحد بن زلمد بن سالمة بن عبد ادللك  أحكاـ القرآف الكريم .ٗ

ىػ(, ٖتقيق : ُِّبن سلمة األزدم احلجرم ادلصرم ادلعركؼ بالطحاكم )ادلتوَب : 
الدكتور سعد الدين أكناؿ, الناشر : مركز البحوث اإلسالمية التابع لوقف الديانة 

 عة : األكذل.الًتكي , استانبوؿ, الطب
ادلؤلف: أبو احلسن سيد الدين علي بن أيب  اإلحكاـ في أصوؿ األحكاـ .َُ

ىػ(,  اقق: عبد الرزاؽ ُّٔعلي بن زلمد بن سادل الثعليب اآلمدم )ادلتوَب: 
 .ْلبناف, عدد األجزاء:  -دمشق -عفيفي, الناشر: ادلكتب اإلسالمي, بَتكت

بن زلمد الغزارل الطوسي ادلؤلف: أبو حامد زلمد  إحياء علـو الدين .ُُ
 .ْبَتكت, عدد األجزاء:  -ىػ(, الناشر: دار ادلعرفة َٓٓ)ادلتوَب: 

ادلؤلف: احلسن بن عبد ا بن ادلرزباف السَتاُب,  أخبار النحويين البصريين .ُِ
 -ىػ(, اقق: طو زلمد الزيٍت, كزلمد عبد ادلنعم خفاجي ّٖٔأبو سعيد )ادلتوَب: 

 -ىػ  ُّّٕف, الناشر: مصطفى البايب احلليب, الطبعة: ادلدرسُت باألزىر الشري
 .ُـ, عدد األجزاء:  ُٔٔٗ

, تأليف: زلمد بن إسحاؽ الفاكهي أخبار مكة في قديم الدىر وحديثو .ُّ
ادلكي, من علماء القرف الثالث اذلجرم, دراسة كٖتقيق د. عبد ادللك بن عبدا بن 

 ـ.ُْٗٗ-ىػُُْْعاـ: بَتكت, الطبعة: الثانية,  -دىيش, طبعة دار خضر
ادلؤلف: أبو الوليد زلمد بن عبد ا  أخبار مكة وما جاء فيها من األثار .ُْ

بن أمحد بن زلمد بن الوليد بن عقبة بن األزرؽ الغساين ادلكي ادلعركؼ باألزرقي 
 -ىػ(, اقق: رشدم الصاحل ملحس, الناشر: دار األندلس للنشر َِٓ)ادلتوَب: 
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 .ُ+ِبَتكت, عدد األجزاء: 
زلمد بن ىبَتة الذىلي  دلؤلف: ػلِت بن ىيبػىيػٍرىة بنا اختالؼ األئمة العلماء .ُٓ

ىػ(, اقق: السيد يوسف أمحد, َٔٓالشيبايٌن, أبو ادلرفر, عوف الدين )ادلتوَب: 
 -ىػ ُِّْلبناف / بَتكت, الطبعة: األكذل,  -الناشر: دار الكتب العلمية 

 .ِـ, عدد األجزاء: ََِِ
ادلؤلف: شرؼ الدين أيب زلمد إمساعيل بن أيب بكر ابن  إخالص الناوي .ُٔ

ق, ٖتقيق الشيخ عبد العزيز عطية زلط, الناشر: كزار ّٕٖادلقرئ ادلتوَب سنة 
 ـ.ََُِق ُُّْاألكقاؼ ادلصرية 

ادلؤلف: أمحد بن احلسُت بن علي بن موسى اخليٍسرىٍكًجردم  اآلداب للبيهقي .ُٕ
ىػ(, اعتٌت بو كعلق عليو: أبو عبد ا ْٖٓاخلراساين, أبو بكر البيهقي )ادلتوَب: 

 السعيد ادلندكه
ىػ, ٖتقيق: اجلفاف ٕٔٔ, تأليف: ػلِت بن شرؼ النوكم, ت: األذكار .ُٖ

 -ىػُِْٓكاجلايب, طبعة دار ابن حـز للطباعة كالنشر, الطبعة:األكذل, عاـ: 
 ـ.ََِْ

ئع, , تأليف: زلمد بن عبد العزيز الشاآراء ابن حجر الهيتمي االعتقادية .ُٗ
 ىػ.ُِْٕالرياض, الطبعة: األكذل عاـ:  -مكتبة دار ادلنهاج

, تأليف: شرؼ الدين أبو زلمد إرشاد الغاوي إلى مسالك الحاوي .َِ
ىػ, اعتٌت بو: كليد بن عبد الرمحن الربيعي, ّٕٖإمساعيل بن أيب بكر ادلقرلء, ت: 

 ىػ.َُِّ -ىػُّْْجدة, الطبعة: األكذل, عاـ:  -طبعة: دار ادلنهاج
, تأليف: زلمد علي اد الفحوؿ إلى تحقيق الحق من علم األصوؿإرش .ُِ

ىػ, ٖتقيق: الشيخ أمحد عزك عناية, طبعة دار الكتاب َُِٓالشوكاين, ت: 
 ـ.ُٗٗٗ -ىػ ُُْٗالعريب, الطبعة: األكذل, عاـ:  

. للجويٍت أبو ادلعارل عبد اإلرشاد إلى قواطع األدلة في أصوؿ االعتقاد .ِِ
ق الدكتور زلٌمد يوسف موسى كعلٌي عبد ادلنعم, طبع ىػ. ٖتقيْٖٕادللك, ت: 
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 ـ.َُٓٗمطبعة السعادة بالقارة, 
, تأليف: زلمد ناصر الدين إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل .ِّ

ق, إشراؼ: زلمد زىَت الشاكيش, طبعة ادلكتب اإلسالمي, َُِْاأللباين, ت:
 ـ.ُٕٗٗ-ىػُّٗٗالطبعة: األكذل, عاـ: 

ادلؤلف: أبو القاسم زلمود بن عمرك بن أمحد, الزسلشرم  ةأساس البالغ .ِْ
ىػ(, ٖتقيق: زلمد باسل عيوف السود, الناشر: دار الكتب ّٖٓجار ا )ادلتوَب: 

 .ِـ, األجزاء:  ُٖٗٗ -ىػ  ُُْٗلبناف, الطبعة: األكذل,  -العلمية, بَتكت 
, تأليف: أبو احلسُت علي بن أمحد بن زلمد أسباب نزوؿ القرآف .ِٓ

ىػ, ٖتقيق: عصاـ عبد اسن احلميداف, طبعة: دار ْٖٔواحدم, ت: ال
 ـ.ُِٗٗ-ىػُُِْالدماـ, الطبعة: الثانية, عاـ:  -اإلصالح

بل القرف ادلؤلف: كاتب مراكشي )توُب: ق االستبصار في عجائب األمصار .ِٔ
ـ,  ُٖٔٗ, بغداد, عاـ النشر: (, الناشر: دار الشؤكف الثقافيةاذلجرم السادس

 .ُزاء: عدد األج
ىػ, ّْٔ, تأليف: يوسف بن عبد ا بن عبدالرب النمرم, ت:االستذكار .ِٕ

بَتكت, -ٖتقيق: سادل زلمد عطا, كزلمد علي معوض, طبعة: دار الكتب العلمية
 ىػ.ُُِْالطبعة: األكذل, 

, تأليف: يوسف بن عبد ا بن عبد االستيعاب في معرفة األصحاب .ِٖ
بَتكت,  -لبيجاكم, طبعة: دار اجليلىػ, ٖتقيق: زلمد علي أّْالرب, ت: 

 ىػ.ُُِْالطبعة: األكذل, عاـ: 
, تأليف: عز الدين أبو احلسُت علي بن أسد الغابة في معرفة الصحابة .ِٗ

ىػ, ٖتقيق: الشيخ علي معوض, كعادؿ أمحد عبد ادلوجود, طبعة: َّٔاألثَت, ت: 
 ق.ُُْٓبَتكت, الطبعة: األكذل, عاـ:  -دار الكتب العلمية
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, تأليف: زكريا األنصارم, ت: لمطالب شروح روض الطالبأسنى ا .َّ
كت, بَت  -ىػ, ٖتقيق: الدكتور زلمد زلمد تامر, طبعة: دار الكتب العلميةِٔٗ

 .ىػُِِْالطبعة: األكذل, عاـ: 
, تأليف: تاج الدين عبد الوىاب بن تقي الدين السبكي, األشباه والنظائر .ُّ

 .ىػُُُْة:األكذل, عاـ: مية, الطبعىػ, طبعة: دار الكتب العلُٕٕت: 
ادلؤلف: أبو بكر زلمد بن إبراىيم بن  اإلشراؼ على مذاىب العلماء .ِّ

ىػ(, اقق: صغَت أمحد األنصارم أبو محاد, ُّٗادلنذر النيسابورم )ادلتوَب: 
تحدة, الطبعة: اإلمارات العربية ادل -الناشر: مكتبة مكة الثقافية, رأس اخليمة 

 كرللداف للفهارس(. ٖ) َُجزاء: , عدد األىػ ُِْٓاألكذل, 
, تأليف: أمحد بن علي بن حجر العسقالين, اإلصابة في تمييز الصحابة .ّّ

ىػ, ٖتقيق: عادؿ أمحد عبد ادلوجود, كعلي زلمد معوض, مكتبة دار ِٖٓت: 
 ىػُُْٓمكة ادلكرمة, الطبعة: األكذل, عاـ:  -الباز

د ناصر الدين صلى ا عليو كسلم ادلؤلف: زلم أصل صفة صالة النبي .ّْ
الرياض,  -ىػ(, الناشر: مكتبة ادلعارؼ للنشر كالتوزيع َُِْاأللباين )ادلتوَب: 

 رللدات. ّىػ , عدد األجزاء:  ُِْٕالطبعة: األكذل 
ادلؤلف: زلمد بن أمحد بن أيب سهل مشس األئمة  أصوؿ السرخسي .ّٓ

 .ِاء: بَتكت, عدد األجز  -ىػ(, الناشر: دار ادلعرفة ّْٖالسرخسي )ادلتوَب: 
إعانة الطالبُت على ألفاظ فتح ادلعُت, تأليف: أبو بكر الدمياطي البكرم,  .ّٔ

 .ىػُُْٖاألكذل, عاـ:  , الطبعة:ىػ, طبعة دار الفكر َُِّت: 
ادلؤلف: أبو عبد ا بدر الدين زلمد بن  إعالـ الساجد بأحكاـ المساجد .ّٕ

قق: أبو الوفا مصطفى ىػ(, ا ْٕٗعبد ا بن هبادر الزركشي الشافعي )ادلتوَب: 
 -ىػ  ُُْٔادلراغي, الناشر: اجمللس األعلى للشؤكف اإلسالمية, الطبعة: الرابعة, 

 .ُـ, عدد األجزاء:  ُٔٗٗ
ادلؤلف: ابن ادللقن سراج الدين أبو حفص  اإلعالـ بفوائد عمدة األحكاـ .ّٖ
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ز بن ىػ(, اقق: عبد العزيَْٖعمر بن علي بن أمحد الشافعي ادلصرم )ادلتوَب: 
أمحد بن زلمد ادلشيقح, الناشر: دار العاصمة للنشر كالتوزيع, ادلملكة العربية 

  كجزء للفهارس(. َُ) ُُىػ عدد األجزاء:  ُُْٕالسعودية, الطبعة: األكذل, 
, تأليف: خَت الدين بن زلمود بن زلمد بن علي الزركلي, ت: األعالـ .ّٗ

 ـ.ََِِامسة عشر, عاـ: ىػ, طبعة: دار العلم للماليُت, الطبعة: اخلُّٔٗ
, تأليف: علي بن زلمد بن حبيب ادلاكردم, اإلقناع في الفقو الشافعي .َْ

ىػ, حققو كعٌلق عليو: خضر زلمد خضر, طبعة دار حساف للنشر َْٓت: 
 .ىػَُِْطهراف, الطبعة: األكذل,  -كالتوزيع

ادلؤلف: مشس الدين, زلمد بن أمحد  اإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاع .ُْ
ىػ(, اقق: مكتب البحوث كالدراسات ٕٕٗلشربيٍت الشافعي )ادلتوَب: اخلطيب ا

 .ُ×  ِبَتكت, عدد األجزاء:  -دار الفكر, الناشر: دار الفكر  -
ادلؤلف: أبو بكر زلمد بن إبراىيم بن ادلنذر  اإلقناع البن المنذر .ِْ

ربين, ىػ(, ٖتقيق: الدكتور عبد ا بن عبد العزيز اجلُّٗالنيسابورم )ادلتوَب: 
 .ِىػ, عدد األجزاء:  َُْٖالناشر: )بدكف(, الطبعة: األكذل, 

ادلؤلف: زلمد بن عبد ا الشبلي  آكاـ المرجاف في أحكاـ الجاف .ّْ
ىػ(,  ٕٗٔالدمشقٌي احلنفي, أبو عبد ا, بدر الدين ابن تقي الدين )ادلتوَب: 

قاىرة, عدد ال -مصر  -اقق: إبراىيم زلمد اجلمل, الناشر: مكتبة القرآف 
 .ُاألجزاء: 

ادلؤلف: إسحاؽ  آكاـ المرجاف في ذكر المدائن المشهورة في كل مكاف .ْْ
ىػ(, الناشر: عادل الكتب, بَتكت, الطبعة: األكذل, ْبن احلسُت ادلنجم )ادلتوَب: ؽ 

 .ُىػ, عدد األجزاء:  َُْٖ
اإلكماؿ في رفع االرتياب عن المؤتلف والمختلف في األسماء والكنى  .ْٓ

ادلؤلف: سعد ادللك, أبو نصر علي بن ىبة ا بن جعفر بن ماكوال  ابواألنس
األكذل لبناف, الطبعة:-بَتكت-ب العلمية ىػ(, الناشر: دار الكتْٕٓ)ادلتوَب: 



 

 

 
 

 266 تيمي                                                                                                           افهاار اإلمداد شرح اإلرشاد البن حجر اهل

 .ٕـ, عدد األجزاء: َُٗٗ-ىػُُُْ
, تأليف: عبد الرمحن بن زلمد الفوراين, ت: اإلبانة في أحكاـ الديانة .ْٔ

 ىػ, سلطوط.ُْٔ
, تأليف: تقي الدين علي بن عبدالكاُب شرح المنهاج االبتهاج في .ْٕ

ىػ, رسالة علمية مقدمة ّتامعة أـ القرل لنيل درجة الدكتوراه, ٕٔٓالسبكي, ت:
-ُِْٗللطالبة: أمينة بنت مسعد احلريب, إشراؼ الدكتور: أمحد العريب, عاـ: 

 ىػ, من بداية كتاب صالة اجلماعة إذل هناية كتاب اجلنائز.َُّْ
, تأليف: زلمد بن زلمد بن أيب شريف ادلقدسي, بشرح اإلرشاد اإلسعاد .ْٖ

ىػ, ٖتقيق الطالب: زلمد عارفُت بدرم, رسالة علمية مقدمة لنيل درجة َٔٗت:
الدكتوراه باجلامعة اإلسالمية من أكؿ الكتاب إذل هناية كتاب الصالة, إشراؼ 

 ىػ.ُِْْالدكتور: عوض رجاء العوُب, عاـ: 
ادلؤلف: عبد الرمحن بن أيب بكر, جالؿ الدين  ظائرالكتاب: األشباه والن .ْٗ

ىػ ُُُْالطبعة: األكذل, , الناشر: دار الكتب العلمية ػ,ىػ(ُُٗالسيوطي )ادلتوَب: 
 .ُعدد األجزاء: , ـَُٗٗ -

, تأليف: ػلِت بن شرؼ النوكم, ت: التبياف في آداب حملة القرآف .َٓ
َتكت, الطبعة: األكذل, عاـ:  ب -ىػ, ٖتقيق: زلمد احلجار, طبعة: دار ابن حـز ٕٔٔ

 ـ.ُٔٗٗ -ىػ ُُْٕ
ىػ, ٖتقيق: عادؿ ٕٔٔ, تأليف: ػلِت بن شرؼ النوكم, ت: التحقيق .ُٓ

كت, الطبعة:األكذل, عاـ: بَت  -عبدادلوجود, كعلي معوض, طبعة: دار اجليل
 .ىػُُّْ

ىػ, ٖتقيق: َِّ, تأليف: زلمد بن سعد البغدادم, ت: الطبقات الكبرى .ِٓ
 ـ.ُٖٔٗبَتكت, الطبعة: األكذل, عاـ:   –ر: دار صادر إحساف عباس, الناش
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, تأليف: احلسُت بن احلسن احلليمي, المنهاج في شعب اإليماف .ّٓ
ر, الطبعة: األكذل, عاـ:  ىػ, ٖتقيق: حلمي زلمد فودة, طبعة: دار الفكَّْت:

 .ىػُّٗٗ
, تأليف: مجاؿ الدين عبدالرمحن بن علي بن اجلوزم, الموضوعات .ْٓ

 -عبدالرمحن بن زلمد بن عثماف, الناشر: ادلكتبة السلفية ق, ٖتقيق:ٕٗٓت:
 .قُّٖٖرة, الطبعة: األكذل, عاـ: ادلدينة ادلنو 

, تأليف: رلد الدين أبو السعادات النهاية في غريب الحديث واألثر .ٓٓ
ىػ, ٖتقيق: طاىر أمحد الزاكم كزلمود زلمد َٔٔادلبارؾ بن زلمد بن األثَت, ت: 

 ىػ ُّٗٗبَتكت, عاـ:  –العلمية الطناجي, طبعة: ادلكتبة 
ىػ, ٖتقيق الدكتور: َِْ, تأليف: زلمد بن إدريس الشافعي, ت: األـ .ٔٓ

 .ىػُِِْرة, الطبعة: األكذل, عاـ: ادلنصو  -رفعت فوزم, طبعة: دار الوفاء
إنباء الغمر بأبناء العمر, تأليف: شهاب الدين أمحد بن علي بن حجر  .ٕٓ

زلمد عبد اجمليد خاف, طبعة دائرة  ىػ, إشراؼ الدكتورِٖٓالعسقالين, ت: 
 ىػ.ُّٖٗادلعارؼ العثمانية, 

ادلؤلف: مجاؿ الدين أبو احلسن علي بن  إنباه الرواة على أنباه النحاة .ٖٓ
ىػ(, اقق: زلمد أبو الفضل إبراىيم, الناشر: دار ْٔٔيوسف القفطي )ادلتوَب: 

ة: األكذل, لطبعبَتكت, ا -القاىرة, كمؤسسة الكتب الثقافية  -الفكر العريب 
 .ْ. عدد األجزاء: ىػ  َُْٔ

ادلؤلف: أبو عمر يوسف بن عبد ا بن زلمد بن  اإلنباه على قبائل الرواة .ٗٓ
ىػ(, اقق: إبراىيم األبيارم, ّْٔعبد الرب بن عاصم النمرم القرطيب )ادلتوَب: 

 -ىػ َُْٓلبناف, الطبعة: األكذل,  -بَتكت  -الناشر: دار الكتاب العريب 
 .ُـ, عدد األجزاء: ُٖٓٗ

ادلؤلف: عبد الكرمي بن زلمد التميمي السمعاين ادلركزم, أبو سعد  ألنسابا .َٔ
ىػ(, اقق: عبد الرمحن بن ػلِت ادلعلمي اليماين كغَته, الناشر: رللس ِٔٓ)ادلتوَب: 
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 .ُىػ عدد األجزاء:  ُِّٖدائرة ادلعارؼ العثمانية, حيدر آباد, الطبعة: األكذل, 
, تأليف: عالء الدين أيب احلسن ي معرفة الراجح من الخالؼاإلنصاؼ ف .ُٔ

ىػ, ٖتقيق: زلمد حسن زلمد, طبعة: دار ٖٖٓعلي بن سليماف ادلرداكم, ت: 
 .ىػُُْٖكت, الطبعة: األكذل, عاـ: بَت  -الكتب العلمية

, تأليف: يوسف بن إبراىيم األردبيلي, ت: األنوار ألعماؿ األبرار .ِٔ
بن مفضي ادلطلق, دار الضياء للطباعة كالنشر, ىػ, ٖتقيق: الشيخ خلف ٕٕٗ

 ـ.ََِٔ-ىػُِْٕالطبعة: األكذل, عاـ: 
ادلؤلف: قاسم  أنيس الفقهاء في تعريفات األلفاظ المتداولة بين الفقهاء .ّٔ

ىػ(, اقق: ػلِت ٖٕٗبن عبد ا بن أمَت علي القونوم الركمي احلنفي )ادلتوَب: 
ىػ, عدد ُِْْ-ـََِْة, الطبعة: حسن مراد, الناشر: دار الكتب العلمي

 .ُاألجزاء: 
, تأليف: زلمد بن إبراىيم بن األوسط من السنن واإلجماع واالختالؼ .ْٔ

 -ىػػ ٖتقيق: إبراىيم الشيخ كآخركف, طبعة دار الفالحُّٖادلنذر النيسابورم, ت: 
 ـ.  ََُِ-ىػُُّْقطر, الطبعة:الثانية, عاـ: 

ف عن أسامي الكتب إيضاح المكنوف في الذيل على كشف الظنو  .ٓٔ
/ سنة َُُٕدلصطفى بن عبدا القسطنطيٍت الركمي احلنفي, سنة الوالدة  والفنوف
ـ, ُِٗٗ - ُُّْسنة النشر , الناشر دار الكتب العلميةق, َُٕٔالوفاة 

 .6عدد األجزاء ، بيروت مكاف النشر
ادلؤلف: أبو علي القارل, إمساعيل بن القاسم بن عيذكف  البارع في اللغة  .ٔٔ

ىػ(, اقق: ىشاـ الطعاف, ّٔٓبن ىاركف بن عيسى بن زلمد بن سلماف )ادلتوَب: 
دار احلضارة العربية بَتكت, الطبعة: األكذل,  -الناشر: مكتبة النهضة بغداد 

 .ُـ, عدد األجزاء: ُٕٓٗ
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, ادلعركؼ ٔتسند البزار, تأليف: أمحد بن عمرك بن عبد اخلالق البحر الزخار .ٕٔ
بادلدينة ادلنورة, الطبعة:  -ؿ بن سعد, طبعة مكتبة العلـو كاحلكمالبزار, ٖتقيق: عاد

 ـ.ََِٔ -ىػُِْٕاألكذل, عاـ: 
ادلؤلف: أبو عبد ا بدر الدين زلمد بن  البحر المحيط في أصوؿ الفقو .ٖٔ

ىػ(, الناشر: دار الكتيب, الطبعة: األكذل, ْٕٗعبد ا بن هبادر الزركشي )ادلتوَب: 
 .ٖاألجزاء: ـ, عدد ُْٗٗ -ىػ ُُْْ

)ُب فركع ادلذىب الشافعي( ادلؤلف: الركياين, أبو ااسن  بحر المذىب .ٗٔ
ىػ(, اقق: طارؽ فتحي السيد, الناشر: دار  َِٓعبد الواحد بن إمساعيل )ت 

 .ُْـ, عدد األجزاء:  ََِٗالكتب العلمية, الطبعة: األكذل, 
د بن أمحد بن زلمد ادلؤلف: أبو الوليد زلم بداية المجتهد ونهاية المقتصد .َٕ

ىػ(, الناشر: دار ٓٗٓبن أمحد بن رشد القرطيب الشهَت بابن رشد احلفيد )ادلتوَب: 
ـ,  ََِْ -ىػ ُِْٓالقاىرة, الطبعة: بدكف طبعة, تاريخ النشر:  -احلديث 

 .ْعدد األجزاء: 
, تأليف: عالء الدين أيب بكر بن بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع .ُٕ

ىػ, ٖتقيق: علي زلمد معوض, كعادؿ أمحد عبد ٕٖٓ مسعود الكاساين, ت:
 ـ.ََِّ-ىػُِْْبَتكت, الطبعة: الثانية,  -ادلوجود, طبعة دار الكتب العلمية

, تأليف: زلمد بن علي البدر الطالع بمحاسن من بعد القرف السابع .ِٕ
 القاىرة. -ىػ, طبعة مكتبة ابن تيميةَِٓالشوكاين, ت: 

, تألف: عمر بن علي بن الشرح الكبيرالبدر المنير في تخريج أحاديث  .ّٕ
ىػ, ٖتقيق: عمر علي عبد ا َْٖأمحد األنصارم, ادلعركؼ بابن ادللقن, ت: 

الرياض, الطبعة: األكذل, عاـ:  -كآخركف, طبعة دار العاصمة للنشر كالتوزيع
 ـ.ََِٗ -ىػَُّْ

ادلؤلف: عبد ادللك بن عبد ا بن يوسف بن  البرىاف في أصوؿ الفقو .ْٕ
ىػ(, ْٖٕاجلويٍت, أبو ادلعارل, ركن الدين, ادللقب بإماـ احلرمُت )ادلتوَب:  زلمد
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لبناف,  -اقق: صالح بن زلمد بن عويضة, الناشر: دار الكتب العلمية بَتكت 
 .ِـ, عدد األجزاء:  ُٕٗٗ -ىػ  ُُْٖالطبعة: الطبعة األكذل 

 
زلمد بن عبد ا ادلؤلف: أبو عبد ا بدر الدين  البرىاف في علـو القرآف .ٕٓ

ىػ(, اقق: زلمد أبو الفضل إبراىيم, الطبعة: ْٕٗبن هبادر الزركشي )ادلتوَب: 
ـ, الناشر: دار إحياء الكتب العربية عيسى الباىب  ُٕٓٗ -ىػ  ُّٕٔاألكذل, 

 .ْاحلليب كشركائو, عدد األجزاء: 
, أليب الفضل عباس ابن منصور البرىاف في معرفة عقائد أىل األدياف .ٕٔ

الًتيٍت السكسكي احلنبلي, ٖتقيق د.بساـ علي سالمة العموش, مكتبة ادلنارة, 
 الزرقاء األردف.

ادلؤلف: أبو زلمد احلارث بن زلمد  بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث .ٕٕ
ىػ(, ِِٖبن داىر التميمي البغدادم اخلصيب ادلعركؼ بابن أيب أسامة )ادلتوَب: 

 َٕٖي بن أيب بكر بن سليماف اذليثمي )ادلتوَب: ادلنتقي: أبو احلسن نور الدين عل
ىػ( , اقق: د. حسُت أمحد صاحل الباكرم, الناشر: مركز خدمة السنة كالسَتة 

 .ِ, عدد األجزاء: ُِٗٗ - ُُّْادلدينة ادلنورة, الطبعة: األكذل,  -النبوية 
, تأليف: احلافظ جالؿ الدين بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة .ٖٕ

ىػ, ٖتقيق: مصطفى عبد القادر عطا, ُُٗدالرمحن بن أيب بكر السيوطي, ت: عب
 ىػ.ُِْٓبَتكت, الطبعة: األكذل, عاـ:  -طبعة دار الكتب العلمية

للقاضي إمساعيل بن علي األكوع,  البلداف اليمانية  عند ياقوت الحموي .ٕٗ
 .قُٖٖٗالناشر مؤسسة الرسالة, مكتبة اجليل اجلديد, الطبعة األكذل 

ادلعركؼ ْتاشية الصاكم على الشرح  لغة السالك ألقرب المسالكب .َٖ
الصغَت )الشرح الصغَت ىو شرح الشيخ الدردير لكتابو ادلسمى أقرب ادلسالك 
(, ادلؤلف: أبو العباس أمحد بن زلمد اخللوٌب, الشهَت  مىاـً مىاًلكو ًلمىٍذىىًب اإٍلً
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عارؼ, الطبعة: بدكف طبعة ىػ(, الناشر: دار ادلُُِْبالصاكم ادلالكي )ادلتوَب: 
 .ْكبدكف تاريخ, عدد األجزاء:

, تأليف: بهجة الناظرين إلى تراجم المتأخرين من الشافعية البارعين .ُٖ
ىػ ضبط النص كعلق عليو: أبو ػلِت عبد ْٖٔزلمد بن أمحد الغزم العامرم, ت: 

, الطبعة: األكذل عاـ:   ىػ.ُُِْا الكندرم, طبعة دار ابن حـز
ادلؤلف: عثماف بن سعيد بن عثماف بن عمر أبو  ّد آي القرآفالبياف في ع .ِٖ

ىػ(, اقق: غازل قدكرم احلمد, الناشر: مركز ْْْعمرك الداين )ادلتوَب: 
ـ, عدد ُْٗٗ -ىػُُْْالكويت, الطبعة: األكذل,  -ادلخطوطات كالًتاث 

 .ُاألجزاء: 
سادل  , تأليف: ػلِت بن أيب اخلَت بنالبياف في فقو اإلماـ الشافعي .ّٖ

 -ىػ, ٖتقيق: الدكتور أمحد حجازم, طبعة: دار الكتب العلميةٖٓٓالعمراين, ت: 
 ـََِِ-ىػُِّْبَتكت, الطبعة: األكذل, عاـ: 

ادلؤلف: زلٌمد بن زلٌمد بن عبد الرزٌاؽ  تاج العروس من جواىر القاموس .ْٖ
: رلموعة ىػ(, اققَُِٓاحلسيٍت, أبو الفيض, ادللٌقب ٔترتضى, الزَّبيدم )ادلتوَب: 

 من اققُت, الناشر: دار اذلداية.
ادلؤلف: مشس الدين أبو عبد  تاريخ اإلسالـ ووفيات المشاىير واألعالـ .ٖٓ

ىػ(, اقق: عمر عبد ْٖٕا زلمد بن أمحد بن عثماف بن قىامٍياز الذىيب )ادلتوَب: 
 -ىػ  ُُّْالسالـ التدمرم, الناشر: دار الكتاب العريب, بَتكت, الطبعة: الثانية, 

 .ِٓـ, عدد األجزاء:  ُّٗٗ
ادلؤلف: زلمد بن إمساعيل بن إبراىيم بن ادلغَتة البخارم, , التاريخ الكبير .ٖٔ

 -الطبعة: دائرة ادلعارؼ العثمانية, حيدر آباد  ,ىػ(ِٔٓ)ادلتوَب:  أبو عبد ا
 .ٖعدد األجزاء: , طبع ٖتت مراقبة: زلمد عبد ادلعيد خاف, الدكن
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ىػ, ّْٔتأليف: أمحد بن علي اخلطيب البغدادم, ت: , تاريخ بغداد-  .ٕٖ
بَتكت, الطبعة:  –ٖتقيق: الدكتور بشار عواد, الناشر: دار الغرب اإلسالمي 

 ـ.ََِِ –ق ُِِْاألكذل, عاـ: 
ىػ, ٖتقيق زلمد ّْٖ, تأليف: عبد ا بن يوسف اجلويٍت, ت: التبصرة .ٖٖ

-ىػُُّْاألكذل, عاـ:  بن عبد العزيز السديس, طبعة: مؤسسة قرطبة, الطبعة:
 ـ.ُّٗٗ

, تأليف: فخر الدين عثماف بن علي تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق .ٖٗ
دار الكتب العلمية, بَتكت,  ىػ, ٖتقيق: أمحد عزك عناية, طبعةّْٕالزيلعي, ت: 

 ـ.َََِ-ىػَُِْالطبعة: األكذل, عاـ: 
ٖتقيق ىػ, ْٖٕ, تأليف: عبد الرمحن بن مأموف ادلتورل, ت:تتمية اإلبانة .َٗ

الطالبة: إنصاؼ بنت محزة الفعر, رسالة علمية مقدمة لنيل درجة الدكتوراه, ّتامعة 
 أـ القرل, بإشراؼ الدكتور: فرج زىراف.

, تأليف: عالء الدين علي بن التحبير شرح التحرير في أصوؿ الفقو .ُٗ
ىػ, ٖتقيق: د. عبد الرمحن اجلربين, د. عوض القرين, ٖٖٓسليماف الدمشقي, ت: 

 .ىػُُِْ, الطبعة: األكذل, عاـ:  الرياض -د السراج, طبعة مكتبة الرشدد. أمح
ادلؤلف: عثماف بن سعيد بن عثماف بن  التحديد في اإلتقاف والتجويد .ِٗ

ناشر: ىػ(, اقق: الدكتور غازل قدكرم محد, الْْْعمر أبو عمرك الداين )ادلتوَب: 
 .ُ, عدد األجزاء:  ىػ َُْٕبغداد, الطبعة: األكذل  -مكتبة دار األنبار 

ىػ, ٖتقيق: ٕٔٔ, تأليف: ػلِت بن شرؼ النوكم, ت: تحرير ألفاظ التنبيو .ّٗ
 ىػ.َُْٖدمشق, الطبعة: األكذل, عاـ:  -عبدالغٍت الدقر, الناشر: ادار القلم

, تأليف: أبو زرعة أمحد بن تحرير الفتاوى على التنبيو والمنهاج والحاوي .ْٗ
ىػ, ٖتقيق: عبد الرمحن فهمي زلمد ِٖٔعبد الرحيم بن احلسُت العراقي, ت: 

 .ىػُِّْاج, الطبعة: األكذل, عاـ: الزكاكم, طبعة دار ادلنه
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) البجَتمي على اخلطيب( ادلؤلف :  تحفة الحبيب على شرح الخطيب .ٓٗ
 -سليماف بن زلمد بن عمر البجَتمي الشافعي دار النشر : دار الكتب العلمية 

 .ٓ :ة : األكذل, عدد األجزاء ـ, الطبعُٔٗٗ-ىػ ُُْٕ -بَتكت/ لبناف 
ادلؤلف: مشس الدين أبو اخلَت  التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة .ٔٗ

زلمد بن عبد الرمحن بن زلمد بن أيب بكر بن عثماف بن زلمد السخاكم )ادلتوَب: 
ىػ, ُُْْلبناف, الطبعة: االكذل -ىػ(,  الناشر: الكتب العلميو, بَتكت َِٗ

 .ِاألجزاء: 
, تأليف: سراج الدين أبو حفص عمر بن المحتاج إلى أدلة المنهاجتحفة  .ٕٗ

ىػ, ٖتقيق: عبد ا بن سعاؼ اللحياين, طبعة: دار َْٖعلي بن ادللقن, ت: 
 ىػ.َُْٔمكة ادلكرمة, الطبعة: األكذل, عاـ:  -حراء

, تأليف: أمحد بن زلمد بن علي بن تحفة المحتاج إلى شرح المنهاج .ٖٗ
ػ, الناشر: ادلكتبة التجارية الكربل لصاحبها مصطفى ىْٕٗحجر اذليتمي, ت: 

 ـ.ُّٖٗ -ىػ ُّٕٓمصر, عاـ:  –زلمد 
 :للزسلشرم, تأليف تخريج األحاديث واآلثار الواقعة في تفسير الكشاؼ .ٗٗ

 -دار ابن خزمية  :مجاؿ الدين عبد ا بن يوسف بن زلمد الزيلعي, دار النشر
, ٖتقيق : عبد ا بن عبد ْ :األجزاءػ, الطبعة : األكذل, عدد ىُُْْ -الرياض 

 الرمحن السعد.
ادلؤلف: عبد الرمحن بن أيب بكر,  تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي .ََُ

ىػ(, حققو: أبو قتيبة نرر زلمد الفاريايب, ُُٗجالؿ الدين السيوطي )ادلتوَب: 
 .ِالناشر: دار طيبة, عدد األجزاء: 

راج الدين أيب حفص عمر بن ادلؤلف: س التدريب في الفقو الشافعي .َُُ
ق, ٖتقيق: نشأت بن كماؿ ادلصرم, الناشر: دار القبلتُت,  َٖٓرسالف البلقيٍت ت 

 ـ.َُِِق ُّّْالطبعة األكذل 
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ادلؤلف: مشس الدين أبو عبد ا زلمد بن أمحد بن عثماف  تذكرة الحفاظ .َُِ
لبناف, -َتكتىػ(, الناشر: دار الكتب العلمية بْٖٕبن قىامٍياز الذىيب )ادلتوَب: 

 ْـ, عدد األجزاء: .ُٖٗٗ -ىػُُْٗالطبعة: األكذل, 
ادلؤلف: زلمد بن عبد ا, ابن مالك  تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد .َُّ

ىػ(,  اقق: زلمد كامل ِٕٔالطائي اجلياين, أبو عبد ا, مجاؿ الدين )ادلتوَب: 
 ىػ ُّٕٖنشر: اعة كالنشر, سنة البركات, الناشر: دار الكتاب العريب للطب

ادلؤلف: علي بن زلمد بن علي الزين الشريف اجلرجاين )ادلتوَب:  التعريفات .َُْ
ىػ(, اقق: ضبطو كصححو مجاعة من العلماء بإشراؼ الناشر, الناشر: دار ُٖٔ

 .ُىػ عدد األجزاء:َُّْذل لبناف, الطبعة: األك -الكتب العلمية بَتكت 
ييز سقيمو من صحيحو, ك٘ت التعليقات الحساف على صحيح ابن حباف .َُٓ

كشاذه من زلفوظو مؤلف األصل: زلمد بن حباف بن أمحد , التميمي, أبو حاًب, 
ىػ(, ترتيب: األمَت أبو احلسن علي بن بلباف عالء ّْٓالدارمي, البيسيت )ادلتوَب: 

ىػ(, مؤلف التعليقات احلساف: أبو عبد الرمحن ّٕٗالدين الفارسي احلنفي )ادلتوَب: 
ادلملكة  -كزير للنشر كالتوزيع, جدة ىػ(, الناشر: دار باَُِْتوَب: دلاأللباين )ا

أجزاء  َُ) ُِىػ , عدد األجزاء:  ُِْْالعربية السعودية, الطبعة: األكذل, 
 كرللداف فهارس(.

)على سلتصر ادلزين( ادلؤلف: القاضي احلسُت بن  التعليقة للقاضي حسين .َُٔ
ىٍركىر ٍكًذٌم )ادلتوَب:

عادؿ  -ىػ(, اقق: علي زلمد معوض  ِْٔ زلمد بن أمحد ادل
 .ِاألجزاء:  مكة ادلكرمة,  -زار مصطفى الباز أمحد عبد ادلوجود, الناشر: مكتبة ن

, تأليف: أبو زلمد عبد الرمحن بن تفسير القرآف العظيم البن أبي حاتم .َُٕ
ق: ىػ(, اقِّٕالرازم ابن أيب حاًب )ادلتوَب:  زلمد بن إدريس بن ادلنذر التميمي

ادلملكة العربية السعودية,  -أسعد زلمد الطيب, الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز 
 ىػ. ُُْٗ -الطبعة: الثالثة 

ادلؤلف: زلمد بن فتوح  تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم .َُٖ
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ىػ(,  اقق: ْٖٖبن عبد ا األزدم احلىًميدم أبو عبد ا بن أيب نصر )ادلتوَب: 
مصر,  -القاىرة  -زبيدة زلمد سعيد عبد العزيز, الناشر: مكتبة السنة  الدكتورة:

 .ُعدد األجزاء:  ق ُُْٓالطبعة: األكذل, 
, تأليف: أمحد بن علي بن حجر العسقالين, ت:  تقريب التهذيب .َُٗ

سوريا, الطبعة: األكذل, عاـ:   -ىػ, ٖتقيق: زلمد عوامة, الناشر: دار الرشيدِٖٓ
 ـ.ُٖٔٗ -ىػ َُْٔ

ادلؤلف: رينهارت بيًت آف ديكزًم )ادلتوَب:  ة المعاجم العربيةتكمل .َُُ
, ٗ: زلمَّد سىليم النعىيمي, جػ ٖ - ُىػ(, نقلو إذل العربية كعلق عليو: جػ ََُّ

: مجاؿ اخلياط, الناشر: كزارة الثقافة كاإلعالـ, اجلمهورية العراقية, الطبعة: َُ
 .ُُ, عدد األجزاء: ق ُٕٗٗاألكذل, من 

ادلؤلف: مجاؿ الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن علي بن زلمد  ليستلبيس إب .ُُُ
ىػ(, الناشر: دار الفكر للطباعة كالنشر, بَتزت, لبناف, ٕٗٓاجلوزم )ادلتوَب: 

 .ُىػ, عدد األجزاء: ُُِْالطبعة: الطبعة األكذل, 
ادلؤلف: أبو الفضل  التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير .ُُِ

ىػ(, ٖتقيق: ِٖٓن زلمد بن أمحد بن حجر العسقالين )ادلتوَب: أمحد بن علي ب
مصر, الطبعة:  -أبو عاصم حسن بن عباس بن قطب, الناشر: مؤسسة قرطبة 

 .ْـ, عدد األجزاء: ُٓٗٗىػ/ُُْٔاألكذل, 
ادلؤلف: أبو ىالؿ احلسن بن عبد ا  التَّلِخيص في َمعرَفِة أسَماِء األشياء .ُُّ

ىػ(, عٍت ّٓٗبن مهراف العسكرم )ادلتوَب: ضلو بن سهل بن سعيد بن ػلِت 
بتىحقيًقو: الدكتور عزة حسن, الناشر: دار طالس للدراسات كالًتمجة كالنشر, 

 .ُـ, عدد األجزاء:  ٔٗٗدمشق, الطبعة: الثانية, 
ادلؤلف: أبو عبد الرمحن زلمد ناصر  تماـ المنة في التعليق على فقو السنة .ُُْ

ىػ(, الناشر: دار َُِْ بن آدـ, األلباين )ادلتوَب: الدين, بن احلاج نوح بن صلاٌب
 .ُالراية, الطبعة: اخلامسة, عدد األجزاء: 



 

 

 
 

 666 تيمي                                                                                                           افهاار اإلمداد شرح اإلرشاد البن حجر اهل

 
 

ادلؤلف: مشس الدين أبو اخلَت ابن اجلزرم, زلمد  التمهيد في علم التجويد .ُُٓ
ىػ(, ٖتقيق: الدكتور على حسُت البواب, ّّٖبن زلمد بن يوسف )ادلتوَب: 

 .ُ, األجزاء:  ىػ  َُْٓ, الطبعة: األكذل, لرياضالناشر: مكتبة ادلعارؼ, ا
, تأليف: يوسف بن عبد التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد .ُُٔ

ىػ, ٖتقيق: مصطفى بن أمحد العلوم, كزلمد عبد ّْٔا بن عبدالرب النمرم, ت: 
ادلغرب, عاـ:  -الكبَت البكرم, طبعة: كزارة عمـو األكقاؼ كالشؤكف اإلسالمية

 ىػ.ُّٕٖ
, تأليف: أبو إسحاؽ إبراىيم بن علي الشَتازم, التنبيو في الفقو الشافعي .ُُٕ

 ىػ, طبعة عادل الكتب.ْٕٔت: 
ادلؤلف: مشس الدين زلمد بن أمحد  تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق .ُُٖ

ىػ(,  ٖتقيق: سامي بن زلمد بن جاد ا  ْْٕبن عبد اذلادم احلنبلي )ادلتوَب: 
الرياض, الطبعة: األكذل,  -باين, دار النشر: أضواء السلف كعبد العزيز بن ناصر اخل

 .ٓـ, عدد األجزاء:  ََِٕ -ىػ  ُِْٖ
ىػ, ٕٔٔ, تأليف: ػلِت بن شرؼ النوكم, ت تهذيب األسماء واللغات .ُُٗ

 بَتكت. -طبعة دار الكتب العلمية
ىػ, َّٕ, تأليف: زلمد بن أمحد بن األزىرم اذلركم, ت: تهذيب اللغة .َُِ

بَتكت, الطبعة:  –مرعب, الناشر: دار إحياء الًتاث العريب  ٖتقيق: زلمد عوض
 ـ.ََُِاألكذل, عاـ: 

ادلؤلف: زليي السنة, أبو زلمد احلسُت  التهذيب في فقو اإلماـ الشافعي .ُُِ
ىػ(, اقق: عادؿ  ُٔٓبن مسعود بن زلمد بن الفراء البغوم الشافعي )ادلتوَب: 

دار الكتب العلمية, الطبعة: األكذل,  أمحد عبد ادلوجود, علي زلمد معوض, الناشر:
 .ٖـ, عدد األجزاء:  ُٕٗٗ -ىػ  ُُْٖ
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ادلؤلف: اإلماـ أمحد بن محداف بن  التوسط والفتح بين الروضة والشرح .ُِِ
ق( من باب صالة التطوع إذل باب صفة األئمة رسالة ّٖٕأمحد األذرعي )

قيق: عبد الوىاب جامعة أـ القرل ٔتكة ادلكرمة, ٖت -ماجستَت من قسم الشريعة 
 ق.ُّْٓبن ناصر بن عبد ا اجلربوع 

ادلؤلف: زين الدين زلمد ادلدعو بعبد  التوقيف على مهمات التعاريف .ُِّ
الرؤكؼ بن تاج العارفُت بن علي بن زين العابدين احلدادم ٍب ادلناكم القاىرم 

بعة: القاىرة, الط-عبد اخلالق ثركت ّٖىػ(,  الناشر: عادل الكتب َُُّ)ادلتوَب: 
 .ُـ, عدد األجزاء: َُٗٗ-ىػَُُْاألكذل, 

ىػ, ٖتقيق: الدكتور ّْٓ, تأليف: زلمد بن حباف البيسيت, ت: الثِّقات .ُِْ
 .ىػُّّٗند, الطبعة: األكذل, عاـ: اذل -زلمد بن عيد العيد, الناشر: دائرة ادلعارؼ

ادلؤلف: أبو عبد الرمحن زلمد  الثمر المستطاب في فقو السنة والكتاب .ُِٓ
ىػ(,  الناشر: َُِْدين, بن احلاج نوح بن صلاٌب بن آدـ, األلباين )ادلتوَب: ناصر ال

 .ُىػ, عدد األجزاء:  ُِِْغراس للنشر كالتوزيع, الطبعة: األكذل, 
ادلؤلف: عثماف بن عمر بن أيب بكر بن يونس, أبو عمرك جامع األمهات  .ُِٔ

قق: أبو عبد الرمحن ىػ(, أْٔمجاؿ الدين ابن احلاجب الكردم ادلالكي )ادلتوَب: 
األخضر األخضرم, الناشر: اليمامة للطباعة كالنشر كالتوزيع, الطبعة: الثانية, 

 .ُـ, عدد األجزاء: َََِ -ىػ ُُِْ
, تأليف: زلمد بن جرير الطربم, ت: جامع البياف عن تأويل آي القرآف .ُِٕ

للطباعة  ىػ, ٖتقيق الدكتور: عبد ا بن عبد اسن الًتكي, الناشر: دار ىجرَُّ
 ـ.ََُِ-ىػُِِْكالنشر, الطبعة: األكذل, عاـ: 
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كسننو كأيامو,  ادلختصر ادلسند من أمور رسوؿ ا الجامع الصحيح  .ُِٖ
ىػ. ٖتقيق: أبو قتيبة نرر ِٔٓتأليف: زلمد بن إمساعيل بن إبراىيم البخارم, ت: 

 .ىػُّّْ, العربية, الطبعة: األكذلزلمد الفاريايب, طبعة دار الفاريايب للمطبوعات 
, تأليف: أبو عبد ا زلمد بن أمحد القرطيب, ت: الجامع ألحكاـ القرآف .ُِٗ

 -ىػ, ٖتقيق: إبراىيم الربدكين, كإبراىيم أطفيش, طبعة: دار الكتب ادلصرية ُٕٔ
 ـ.ُْٔٗ -ىػُّْٖالقاىرة, الطبعة: الثانية, عاـ: 

ابن أيب  , تأليف: أبو زلمد عبد الرمحن بن زلمد الرازم,الجرح والتعديل .َُّ
اذلند, الطبعة:  -ىػ, طبعة: رللس دائرة ادلعارؼ العثمانيةِّٕحاًب الرازم, ت: 

 ـ.ُِٓٗ -ىػُُّٕاألكذل, عاـ: 
ادلؤلف: علي بن زلمد بن عبد الصمد  جماؿ القراء وكماؿ اإلقراء .ُُّ

ىػ(, ّْٔاذلمداين ادلصرم الشافعي, أبو احلسن, علم الدين السخاكم )ادلتوَب: 
عبد احلق عبد الدامي سيف القاضي, )أصل الكتاب رسالة دكتوراة دراسة كٖتقيق: 

بَتكت, عدد  -بإشراؼ د زلمد سادل ايسن(, الناشر: مؤسسة الكتب الثقافية 
 ـ. ُٗٗٗ -ىػ  ُُْٗ)ُب ترقيم مسلسل كاحد(, الطبعة: األكذل,  ِاألجزاء: 

دلتوَب: ادلؤلف: أبو بكر زلمد بن احلسن بن دريد األزدم )ا جمهرة اللغة .ُِّ
بَتكت,  -ىػ(, اقق: رمزم منَت بعلبكي, الناشر: دار العلم للماليُت ُِّ

 .ّـ, عدد األجزاء: ُٕٖٗالطبعة: األكذل, 
, تأليف: زليي الدين عبد القادر الجواىر المضية في طبقات الحنفية .ُّّ

ىػ, ٖتقيق: د. عبد الفتاح احللو, مطبعة عيسى البايب احلليب ٕٕٓالقرشي, ت:
 ىػ.ُّٖٗعاـ: كشركاه 

ُب ترمجة شيخ اإلسالـ ابن حجر العسقالين, تأليف:  الجواىر والدرر .ُّْ
ىػ, ٖتقيق: إبراىيم باحسن َِٗمشس الدين زلمد بن عبد الرمحن السخاكم, ت: 

, عاـ:   ىػ.ُُْٗعبد اجمليد, دار ابن حـز
تأليف: أمحد بن  الجوىر المنظم في زيارة القبر الشريف النبوي المكـر .ُّٓ
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ق(, ٖتقيق الدكتور زينهم زلمد عزب, مكتبة ْٕٗمي ادلكي )تحجر اذليت
 مدبورل.

, تأليف: سليماف بن زلمد حاشية البجيرمي على شرح منهج الطالب .ُّٔ
 .ىػ ُّٗٔر: مطبعة احلليب, عاـ:  ىػ, الناشُُِِالبجَتمي الشافعي, ت: 

, تأليف: سليماف بن عمر بن منصور حاشية الجمل على منهج الطالب .ُّٕ
 ىػ, طبعة: دار الفكر.َُِْالعجلي, ت: 

, تأليف: عبد الرمحن الشربيٍت, ت: حاشية الشربيني على الغرر البهية .ُّٖ
 ىػ, مطبوع مع كتاب الغرر البهية.ُِّٔ

ادلؤلف: أمحد سالمة القليويب كأمحد الربلسي عمَتة,  حاشيتا قليوبي وعميرة .ُّٗ
 .ىػُُْٓ , الطبعة: بدكف طبعة,ْء: بَتكت, عدد األجزا -الناشر: دار الفكر 

ادلؤلف: صلم الدين عبد الغفار بن عبد الكرمي القزكيٍت  الحاوي الصغير .َُْ
ق, دراسة كٖتقيق: د. صاحل بن زلمد بن إبراىيم اليابس, الناشر: ٓٔٔالشافعي ت 

 ق. َُّْدار ابن اجلوزم الطبعة األكذل 
ُب فقو مذىب اإلماـ الشافعي, تأليف: أبو احلسن علي الحاوي الكبير  .ُُْ

ىػ, ٖتقيق كتعليق: علي زلمد معوض, كعادؿ عبد َْٓادلاكردم, ت: بن زلمد 
-ىػُُْٗبَتكت, الطبعة: األكذل, عاـ:  -ادلوجود, طبعة دار الكتب العلمية

 ـ.ُٗٗٗ
ادلؤلف: زكريا بن زلمد بن أمحد بن  الحدود األنيقة والتعريفات الدقيقة .ُِْ

ىػ(, اقق: د. مازف ِٔٗزكريا األنصارم, زين الدين أبو ػلِت السنيكي )ادلتوَب: 
ق, عدد ُُُْبَتكت, الطبعة: األكذل,  -ادلبارؾ, الناشر: دار الفكر ادلعاصر 

 .ُاألجزاء: 
ق, ِّٕادلؤلف: إبراىيم بن عمر اجلعربم  حسن المدد في فن العدد .ُّْ

 ٖتقيق: مجاؿ السيد, مكتبة أكالد الشيخ للًتاث.
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د بن أمحد بن , تأليف: زلمفي معرفة مذاىب الفقهاءلعلماء حلية ا .ُْْ
ق, ٖتقيق: د. ياسُت َٕٓاحلسُت, أبو بكر الشاشي القفاؿ, ادلسترهرم, ت: 

 ـ.َُٖٗبَتكت, الطبعة: األكذل, عاـ:  –أمحد إبراىيم, طبعة: مؤسسة الرسالة 
ادلؤلف: اإلماـ بدر الدين زلمد بن عبد ا بن  خادـ الرافعي والروضة .ُْٓ

 من قسم الشريعة ُب جامعة أـ ق, رسالة ماجستَتْٕٗهبادر الزركشي الشافعي
القرل ٔتكة ادلكرمو, من أكؿ باب األذاف إذل هناية الركن الثاين من باب صفة 

 ق.ُّْٔالصالة, ٖتقيق الطالب: خالد بن زلمد بن جار ا الغفيص 
ادلؤلف: اإلماـ بدر الدين زلمد بن هبادر الزركشي ادلتوُب سنة  خبايا الزوايا .ُْٔ

عبدا العاين, الناشر : كزارة األكقاؼ كالشؤكف   ق, حققو عبد القادرْٕٗ
 ـ.ُِٖٗقَُِْاإلسالمية بالكويت , الطبعة األكذل 

ادلؤلف: عبد القادر بن عمر  خزانة األدب ولب لباب لساف العرب .ُْٕ
ىػ(, ٖتقيق كشرح: عبد السالـ زلمد ىاركف, الناشر: َُّٗالبغدادم )ادلتوَب: 

 .ُّـ, األجزاء:  ُٕٗٗ -ىػ  ُُْٖالرابعة, مكتبة اخلاصلي, القاىرة, الطبعة: 
, ادلؤلف: عبد القادر بن عبد ادلطلب ادلنديلي, ٖتقيق: عبد الخزائن السنية .ُْٖ

 ق.ُِْٓالعزيز بن السائب, مؤسسة الرسالة ناشركف, الطبعة األكذل, 
ادلؤلف: زلمد أمُت بن فضل  خالصة األثر في أعياف القرف الحادي عشر .ُْٗ

ىػ(, ُُُُزلمد ايب احلموم األصل, الدمشقي )ادلتوَب: ا بن زلب الدين بن 
 .ْبَتكت, عدد األجزاء:  -الناشر: دار صادر 

, تأليف: ػلِت بن خالصة األحكاـ في مهمات السنن وقواعد األحكاـ .َُٓ
شرؼ النوكم, حققو كخرج أحاديثو: حسُت إمساعيل اجلمل, طبعة: مؤسسة 

 ـ.ُٕٗٗ -ىػُُْٖبَتكت, الطبعة: األكذل, عاـ:  -الرسالة
, تأليف: سراج الدين عمر بن علي بن ادللقن, ت: خالصة البدر المنير .ُُٓ

الرياض,  -ىػ, حققو: محدم بن عبد اجمليد السلفي, طبعة مكتبة الرشدَْٖ
 ـ.ُٖٗٗ-ىػَُُْالطبعة: األكذل, عاـ: 
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ادلؤلف: احلسُت بن زلمد بن عبد ا,  الخالصة في معرفة الحديث .ُِٓ

ىػ(, اقق: أبو عاصم الشوامي األثرم, الناشر:  ّْٕ)ادلتوَب:  شرؼ الدين الطييب
 َُّْالركاد لإلعالـ كالنشر, الطبعة: األكذل,  -ادلكتبة اإلسالمية للنشر كالتوزيع 

 .ُـ, عدد األجزاء:  ََِٗ -ىػ 
ادلؤلف: عبد الرمحن بن أيب بكر, جالؿ الدين السيوطي الدر المنثور  .ُّٓ

 .ٖبَتكت, عدد األجزاء:  -ر: دار الفكر ىػ(,  الناشُُٗ)ادلتوَب: 
, تأليف: شهاب الدين أمحد بن الدرر الكامنة في أعياف المائة الثامنة .ُْٓ

 -ىػ, دار إحياء الًتاث العريبِٖٓعلي بن زلمد بن حجر العسقالين, ت: 
 بَتكت.

ىػ, ٕٔٔ, تأليف: أبو زكريا ػلِت بن شرؼ النوكم, ت:دقائق المنهاج .ُٓٓ
 بَتكت. –وج, طبعة: دار ابن حـز ٖتقيق: إياد أمحد الغ

ادلؤلف: إبراىيم بن  الديباج المذىب في معرفة أعياف علماء المذىب .ُٔٓ
ىػ(,  ٖتقيق ٕٗٗعلي بن زلمد, ابن فرحوف, برىاف الدين اليعمرم )ادلتوَب: 

كتعليق: الدكتور زلمد األمحدم أبو النور, الناشر: دار الًتاث للطبع كالنشر, 
 .ِاألجزاء: 

ادلؤلف: لإلماـ بدر الدين زلمد بن هبادر  ي توضيح المنهاجالديباج ف .ُٕٓ
ق, الناشر: دار الكتب العلمية, ٖتقيق عثماف غزاؿ, ْٕٗالزركشي ادلتوُب سنة 

 ـ.ََِٗق َُّْالطبعة األكذل 
ادلؤلف: مشس الدين أبو ادلعارل زلمد بن عبد الرمحن بن  ديواف اإلسالـ .ُٖٓ

كسركم حسن, الناشر: دار الكتب ىػ(, اقق: سيد  ُُٕٔالغزم )ادلتوَب: 
 .ْـ, األجزاء:  َُٗٗ -ىػ  ُُُْلبناف, الطبعة: األكذل,  -العلمية, بَتكت 
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, تأليف: شهاب الدين أمحد بن إدريس القراُب, الذخيرة في فروع المالكية .ُٗٓ
ىػ, ٖتقيق: أبو إسحاؽ أمحد عبد الرمحن, طبعة: دار الكتب العلمية, ْٖٔت: 

 ـ.ََُِ -ىػُِِْاألكذل, عاـ:  بَتكت, الطبعة:
ادلؤلف: أبو إمساعيل عبد ا بن زلمد بن علي األنصارم  ذـ الكالـ وأىلو .َُٔ

ىػ(,  اقق: عبد الرمحن عبد العزيز الشبل, الناشر: مكتبة ُْٖاذلركم )ادلتوَب: 
 .ٓـ, األجزاء: ُٖٗٗ-ىػ ُُْٖادلدينة ادلنورة, الطبعة: األكذل,  -العلـو كاحلكم 

ىػ,دراسة كٖتقيق: د. َُٖٔأمحد بن أمحد األزىرم, ت: اللباب ذيل لب .ُُٔ
شادم بن زلمد بن سادل آؿ نعماف, الناشر: مركز النعماف للبحوث كالدراسات, 

 ـ. َُُِ -ىػ  ُِّْالطبعة: األكذل, 
, تأليف: شرؼ الدين إمساعيل بن روض الطالب ونهاية مطلب الراغب .ُِٔ

الكويت,  –لب, طبعة: دار الضياء ىػ, ٖتقيق: خلف مفضي ادلطّٕٖادلقرئ, ت:
 ـ.َُِّ-ىػُّْْالطبعة: األكذل, عاـ:  

ادلؤلف: أبو عبد ا زلمد بن عبد ا  المعطار في خبر األقطارالروض  .ُّٔ
ىػ(,  اقق: إحساف عباس, الناشر: مؤسسة ََٗبن عبد ادلنعم احًلمَتل )ادلتوَب: 

ـ,  َُٖٗج, الطبعة: الثانية, طبع على مطابع دار السرا  -بَتكت  -ناصر للثقافة 
 .ُعدد األجزاء: 

, تأليف: ػلِت بن شرؼ النوكم, ت: روضة الطالبين وعمدة المفتين .ُْٔ
ىػ, ٖتقيق: عادؿ أمحد عبد ادلوجود, كعلي معوض, طبعة: دار الكتب ٕٔٔ

 ـ.ََِّ -ىػُِّْبَتكت, عاـ: -العلمية
بد ا بن , تأليف: أبو زلمد موفق الدين عروضة الناظر وجنة المناظر .ُٓٔ

ىػ, طبعة: مؤسسة الرياف للطباعة كالنشر كالتوزيع, َِٔأمحد بن قدامة, ت: 
 ـ.ََِِ-ىػُِّْالطبعة: الثانية, عاـ: 
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, تأليف: شهاب الدين أمحد بن زلمد ريحانة األلبا وزىرة الحياة الدنيا .ُٔٔ
ىػ, ٖتقيق: عبد الفتاح زلمد احللو, الناشر: مطبعة عيسى َُٗٔاخلفاجي, ت: 

 ـ.ُٕٔٗ -ىػُّٖٔ كشركاه, الطبعة: األكذل, عاـ: احلليب
ادلؤلف: مجاؿ الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن  زاد المسير في علم التفسير .ُٕٔ

ىػ(,  اقق: عبد الرزاؽ ادلهدم, الناشر: دار ٕٗٓعلي بن زلمد اجلوزم )ادلتوَب: 
 ىػ.  ُِِْ -بَتكت, الطبعة: األكذل  -الكتاب العريب 

, تأليف: مجاؿ الدين ابن منرور, ب ألفاظ اإلماـ الشافعيالزاىر في غرائ .ُٖٔ
ىػ, ٖتقيق: مسعد عبد احلميد السعدين, طبعة دار الطالئع للنشر َّٕت: 

 كالتوزيع.
ادلؤلف: زلمد بن القاسم بن زلمد بن  الزاىر في معاني كلمات الناس .ُٗٔ

امن, ىػ(,  اقق: د. حاًب صاحل الضِّٖبشار, أبو بكر األنبارم )ادلتوَب: 
 .ِ, األجزاء: ىػ ُُِْاألكذل,  بَتكت, الطبعة: -الناشر: مؤسسة الرسالة 

, تأليف: أمحد بن حجر اذليتمي, ت: الزواجر عن اقتراؼ الكبائر .َُٕ
 بَتكت. -ىػ, ٖتقيق: عبد اللطيف حسن عبد الرمحن, دار الكتب العمليةَْٕٗ

لؤلؤ ادلؤلف: اإلماـ شهاب الدين أمحد بن  السراج على نكت المنهاج .ُُٕ
ق, حققو أبو الفضل الدمياطي, مكتبة الرشد, الطبعة ٕٗٔادلعركؼ بابن النقيب 

 ق.ُِْٖاألكذل 
, تأليف: زلمد ناصر الدين األلباين, الصحيحة سلسلة األحاديث .ُِٕ

الرياض, الطبعة: األكذل,  –ىػ, الناشر: مكتبة ادلعارؼ للنشر كالتوزيع َُِْت:
 ـ.ُٔٗٗ-ىػُُْٔعاـ: 

كادلوضوعة كأثرىا السيئ ُب األمة ادلؤلف: أبو  ضعيفةسلسلة األحاديث ال .ُّٕ
عبد الرمحن زلمد ناصر الدين, بن احلاج نوح بن صلاٌب بن آدـ, األلباين )ادلتوَب: 

ادلمكلة العربية السعودية, الطبعة:  -ىػ(, دار النشر: دار ادلعارؼ, الرياض َُِْ
 .ُْـ, عدد األجزاء: ُِٗٗىػ /  ُُِْاألكذل, 
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, تأليف: السيد أمحد المحتاج إلى معرفة رموز المنهاج سلم المتعلم .ُْٕ
 األىدؿ. 

ىػ, ٖتقيق: ِٕٓتأليف: زلمد بن يزيد القزكيٍت, ت:  سنن ابن ماجة، .ُٕٓ
ت, الطبعة: األكذل, عاـ: بَتك  -زلمود زلمد نصار, طبعة دار الكتب العلمية

 .ىػُُْٗ
 ىػ,ِٕٓ, تأليف: سليماف بن األشعث السجستاين, ت: سنن أبي داود .ُٕٔ

 -اعتٌت بو: أبو عبيدة مشهور بن حسن آؿ سلماف, مكتبة ادلعارؼ للنشر كالتوزيع
 ـ.ََِٕ-ىػُِْٕبالرياض, الطبعة: الثانية, عاـ: 

, تأليف: أبو عيسى زلمد بن عيسى بن سورة الًتمذم, ت: سنن الترمذي .ُٕٕ
 .ىػُِْٓبَتكت, عاـ:  -, دار الفكرىػ, ضبط: صدقي مجيل العطارَٕٗ

ىػ, ٖتقيق: ّٖٓتأليف: علي بن عمر الدارقطٍت, ت:  ,سنن الدارقطني .ُٖٕ
شعيب األرناؤكط, كحسن عبد ادلنعم شليب, كمجاؿ عبد اللطيف, طبعة مؤسسة 

 ـ.ََِْ-ىػُِْْالرسالة, الطبعة: األكذل, عاـ: 
, تأليف: اإلماـ احلافظ أبو عبد ا زلمد بن عبد ا سنن الدارمي .ُٕٗ

م الداراين, طبعة: دار ادلغٍت للنشر ىػ, ٖتقيق: حسُت سليِٓٓالدارمي, ت: 
 ـ.َََِ -ىػُُِْالرياض, الطبعة: األكذل, عاـ:  -كالتوزيع

ادلؤلف : أبو بكر أمحد بن احلسُت بن علي البيهقي, اقق  السنن الصغير .َُٖ
: عبد ادلعطي أمُت قلعجي, دار النشر : جامعة الدراسات اإلسالمية, البلد :  

 .ْىػ , عدد األجزاء : َُُْالكذل, سنة الطبع : كراتشي ػ باكستاف, الطبعة : ا
ىػ, ْٖٓ, تأليف: أمحد بن احلسُت اخلرساين البيهقي, ت: السنن الكبرى .ُُٖ

ضبطو كقدـ لو: أبو عبد ا عبد السالـ بن زلمد بن زلمد علوش, طبعة مكتبة 
 ـ.ََِْ-ىػُِْٓالرشد, الطبعة: األكذل, عاـ: 
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ىػ, َّّن علي النسائي, ت: , تأليف: أمحد بن شعيب بسنن النسائي .ُِٖ
-اعتٌت بو: أبو عبيدة مشهور بن حسن آؿ سلماف, مكتبة ادلعارؼ للنشر كالتوزيع 

 األكذل. الرياض, الطبعة:
, تأليف: مشس الدين أبو عبد ا زلمد بن أمحد سير أعالـ النبالء .ُّٖ

ىػ, ٖتقيق: شعيب األرناؤكط كآخركف, طبعة: مؤسسة الرسالة, ْٖٕالذىيب, ت: 
 ـ.ُٖٓٗ -ىػَُْٓبعة: الثالثة, عاـ: الط
ادلؤلف: زلمد بن زلمد بن عمر  شجرة النور الزكية في طبقات المالكية .ُْٖ

ىػ(, علق عليو: عبد اجمليد خيارل, َُّٔبن علي ابن سادل سللوؼ )ادلتوَب: 
 .ِاألجزاء: ىػ  ُِْْبعة: األكذل, الناشر: دار الكتب العلمية, لبناف, الط

, تأليف: عبد احلي بن أمحد بن ر من ذىبشذرات الذىب في أخبا .ُٖٓ
ىػ, ٖتقيق: عبد القادر األرناؤكط, كمحود األرناؤكط, طبعو دار َُٖٗالعماد, ت: 

 ـ.ُُٗٗ -ىػُُِْبَتكت, الطبعة: األكذل, عاـ:  -ابن كثَت
زلمد بن عبد ادلنعم بن زلمد بن زلمد  ادلؤلف:شرح اإلرشاد للجوجري  .ُٖٔ

ق سلطوط جزء منو ُب مكتبة ادللك ٖٖٗجرم ت: بن عبد ادلنعم أيب الطاىر اجلو 
ؼ كنسخة  -ُْٖٓعبد العزيز, كجامعة اإلماـ زلمد بن سعود اإلسالمية برقم 

 ؼ .-ٗٓٗٔؼ كنسخة أخرل برقم -َُّّأخرل برقم 
 «تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد»شرح التسهيل المسمى  .ُٕٖ

دلصرم, ادلعركؼ بناظر ادلؤلف: زلمد بن يوسف بن أمحد, زلب الدين احلليب ٍب ا
ىػ(, دراسة كٖتقيق: أ. د. علي زلمد فاخر كآخركف, الناشر:  ٖٕٕاجليش )ادلتوَب: 

مجهورية مصر العربية,  -دار السالـ للطباعة كالنشر كالتوزيع كالًتمجة, القاىرة 
 .ُُىػ, عدد األجزاء:  ُِْٖالطبعة: األكذل, 

د ا اجلرجاكم , تأليف: خالد بن عبشرح التصريح على التوضيح .ُٖٖ
بَتكت,  –ىػ, الناشر: دار الكتب العلمية َٓٗاألزىرم, ادلعركؼ بالوقاد, ت: 

 ـ.َََِ -ىػ ُُِْالطبعة: األكذل, عاـ: 
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, تأليف: علي بن إمساعيل القونوم, ت: شرح الحاوي الصغير للقزويني .ُٖٗ
عة ىػ, من أكؿ الكتاب إذل هناية باب صالة ادلسافر, رسالة علمية باجلامِٕٗ

اإلسالمية مقدمة لنيل درجة ادلاجستَت من الطالب: فضيل األمُت كابر أمحد 
 ىػ.َُِْبإشراؼ الدكتور: عبد ا السهلي, عاـ: 

ىػ. ٖتقيق: ُٔٓ, تأليف: احلسُت بن مسعود البغوم, ت: شرح السنة .َُٗ
الشيخ علي زلمد معوض, كالشيخ عادؿ أمحد عبد ادلوجود, طبعة دار الكتب 

 ـ.ََِٓ-ىػُِْْت, الطبعة: الثانية, عاـ: بَتك  -العلمية
ادلؤلف: عبد الرمحن بن زلمد بن أمحد بن  الشرح الكبير على متن المقنع .ُُٗ

ىػ(, ِٖٔقدامة ادلقدسي اجلماعيلي احلنبلي, أبو الفرج, مشس الدين )ادلتوَب: 
الناشر: دار الكتاب العريب للنشر كالتوزيع, أشرؼ على طباعتو: زلمد رشيد رضا 

 دلنار.صاحب ا
 َشرح الُمَقّدَمة الحضرمية الُمسّمى ُبشرى الكريم بَشرح َمَسائل التَّعليم .ُِٗ

ادلؤلف: سىعيد بن زلمد بىاعىلٌي بىاًعشن الدٍَّكعىًٍت  الرباطي احلضرمي الشافعي )ادلتوَب: 
 -ىػ  ُِْٓىػ(, الناشر: دار ادلنهاج للنشر كالتوزيع, جدة, الطبعة: األكذل, َُِٕ
 .ُألجزاء: ـ, عدد ا ََِْ

ادلؤلف: أبو العباس شهاب الدين أمحد بن إدريس بن  شرح تنقيح الفصوؿ .ُّٗ
ىػ(, اقق: طو عبد الرؤكؼ ْٖٔعبد الرمحن ادلالكي الشهَت بالقراُب )ادلتوَب: 

م, عدد ىػ ُّّٗتحدة, الطبعة: األكذل, سعد, الناشر: شركة الطباعة الفنية ادل
 .ُاألجزاء: 

ف: أبو زلمد زلمود بن أمحد بن موسى بن أمحد ادلؤل شرح سنن أبي داود .ُْٗ
ىػ(, اقق: أبو ادلنذر ٖٓٓبن حسُت الغيتاىب احلنفى بدر الدين العيٌت )ادلتوَب: 
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 َُِْالرياض, الطبعة: األكذل,  -خالد بن إبراىيم ادلصرم, الناشر: مكتبة الرشد 
 كرللد فهارس(. ٔ) ٕـ, عدد األجزاء:  ُٗٗٗ-ىػ 

 
ٍعًلًم بفىوىاًئًد ميٍسًلم  ْسِلمِ َشْرُح َصِحيح مُ  .ُٓٗ

ي
يسىمَّى ًإكمىاؿي ادل

لًلقىاًضى ًعيىاض ادل
ادلؤلف: عياض بن موسى بن عياض بن عمركف اليحصيب السبيت, أبو الفضل 

ىػ(, اقق: الدكتور ػٍلِتى ًإمٍسىاًعيل, الناشر: دار الوفاء للطباعة كالنشر ْْٓ)ادلتوَب: 
 .ٖـ, عدد األجزاء:  ُٖٗٗ -ىػ  ُُْٗ كالتوزيع, مصر, الطبعة: األكذل,

, ادلؤلف: عبد ادللك بن عبد الوىاب شرح عقد الآللئ في علم الوضع .ُٔٗ
 الفتٍت, الطبعة األكذل, ادلطبعة الشرقية.

ادلؤلف: زين الدين عبد الرمحن بن أمحد بن رجب بن  شرح علل الترمذي .ُٕٗ
ىػ(, اقق: ٕٓٗاحلسن, السىالمي, البغدادم, ٍب الدمشقي, احلنبلي )ادلتوَب: 

األردف, الطبعة:  -الزرقاء  -الدكتور علاـ عبد الرحيم سعيد, الناشر: مكتبة ادلنار 
 ـ.ُٕٖٗ -ىػ َُْٕاألكذل, 

ادلؤلف: أمحد بن علي أبو بكر الرازم اجلصاص  شرح مختصر الطحاوي .ُٖٗ
أ. د. سائد  -ىػ(, اقق: د. عصمت ا عنايت ا زلمد  َّٕاحلنفي )ادلتوَب: 

د زينب زلمد حسن فالتة, أعد الكتاب  -د زلمد عبيد ا خاف  -كداش ب
 -للطباعة كراجعو كصححو: أ. د. سائد بكداش, الناشر: دار البشائر اإلسالمية 

 ـ. ََُِ -ىػ  ُُّْكدار السراج, الطبعة: األكذل 
, تأليف: عثماف بن عبد الرمحن الشهركرزم, شرح مشكاة الوسيط .ُٗٗ

ىػ, ٖتقيق: د. زلمد بالؿ بن زلمد أمُت, طبعة: ّْٔح, ت: ادلعركؼ بابن الصال
 ـ.َُُِ-ىػ ُِّْالرياض, الطبعة: األكذل, عاـ:  –دار كنوز أشبيليا 

ىػ, ْٖٓ, تأليف: أمحد بن احلسُت بن علي البيهقي, ت: شعب اإليماف .ََِ
حققو كراجع نصوصو كخرج أحاديثو الدكتور: عبد العارل بن عبد احلميد حامد, 

 ـ.ََِّ -ىػُِّْالرياض, الطبعة: األكذل,  -بة الرشد للنشر كالتوزيعطبعة: مكت
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ادلؤلف: عياض بن موسى بن عياض بن  الشفا بتعريف حقوؽ المصطفى .َُِ
 -ىػ(,  الناشر: دار الفيحاء ْْٓعمركف اليحصيب السبيت, أبو الفضل )ادلتوَب: 

 .ِىػ, عدد األجزاء:  َُْٕ -عماف, الطبعة: الثانية 
ادلؤلف: نشواف بن سعيد  دواء كالـ العرب من الكلـوشمس العلـو و  .َِِ

مطهر  -ىػ(, اقق: د حسُت بن عبد ا العمرم ّٕٓاحلمَتل اليمٍت )ادلتوَب: 
 -د يوسف زلمد عبد ا, الناشر: دار الفكر ادلعاصر )بَتكت  -بن علي اإلرياين 

ـ,  ُٗٗٗ -ىػ  َُِْسورية(, الطبعة: األكذل,  -لبناف(, دار الفكر )دمشق 
 .ُُعدد األجزاء: 

, تأليف: إمساعيل بن محاد اجلوىرم, الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية .َِّ
بَتكت,  -ىػ, ٖتقيق: أمحد عبد الغفور عطار, طبعة دار العلم للماليُتّّٗت: 

 ـ.ُٕٗٗ-ىػُّٗٗالطبعة: الثانية, عاـ: 
, تأليف: أبو بكر زلمد بن إسحاؽ بن خزمية, ت: صحيح ابن خزيمة .َِْ

بَتكت,  -ىػ, ٖتقيق: د. زلمد مصطفى األعرمي, الناشر: ادلكتب اإلسالميُُّ
 ـ.َُٖٗ-ىػََُْعاـ: 

ىػ, َُِْ, تأليف: زلمد ناصر الدين األلباين, ت:صحيح أبي داود .َِٓ
 .ىػُِّْت, الطبعة: األكذل, عاـ:  الكوي –الناشر: مؤسسة غراس للنشر كالتوزيع 

ؤلف: زلمد ناصر الدين األلباين, الناشر: ادل َصِحيُح التػَّْرِغيب َوالتػَّْرِىيب .َِٔ
عارؼ لًلنىٍشًر كالتوزٍيع, الرياض 

ى
ادلملكة العربية السعودية, الطبعة: األكذل,  -مكتىبة ادل
 .ّـ, عدد األجزاء:  َََِ -ىػ  ُُِْ

ادلؤلف: زلمد ناصر الدين األلباين  صحيح وضعيف سنن الترمذي .َِٕ
اجملاين  -منرومة التحقيقات احلديثية ىػ(, مصدر الكتاب: برنامج َُِْ)ادلتوَب: 

 من إنتاج مركز نور اإلسالـ ألْتاث القرآف كالسنة باإلسكندرية.  -
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, تأليف: زلمد ناصر الدين صالح العيدين في المصلى ىي السنة .َِٖ
ىػ, الناشر: ادلكتب اإلسالمي, الطبعة: الثالثة, عاـ: َُِْاأللباين, ت: 

 .ػىَُْٔ
ىػ(,  َُِْمد ناصر الدين األلباين )ادلتوَب : ادلؤلف : زل ضعيف أبي داود .َِٗ

 ُِّْ -الكويت, الطبعة : األكذل  -دار النشر : مؤسسة غراس للنشر ك التوزيع 
 .ِىػ, عدد األجزاء : 

, ادلؤلف: أبو عبد الرمحن زلمد ناصر ضعيف الجامع الصغير وزيادتو .َُِ
ىػ(,  أشرؼ على َُِْالدين, بن احلاج نوح بن صلاٌب بن آدـ, األلباين )ادلتوَب: 

 طبعو: زىَت الشاكيش, الناشر: ادلكتب اإلسالمي, الطبعة: اجملددة كادلزيدة كادلنقحة.
ادلؤلف: أبو عبد الرمحن زلمد  ضعيف موارد الظمآف إلى زوائد ابن حباف .ُُِ

ىػ(,   َُِْناصر الدين, بن احلاج نوح بن صلاٌب بن آدـ, األلباين )ادلتوَب: 
ادلملكة العربية السعودية, الطبعة:  -نشر كالتوزيع, الرياض الناشر: دار الصميعي لل

 .ُـ, عدد األجزاء:  ََِِ -ىػ  ُِِْاألكذل, 
, تأليف: مشس الدين زلمد بن عبد الضوء الالمع ألىل القرف التاسع .ُِِ

 بَتكت. -ىػ, منشورات دار مكتبة احلياةَِٗالرمحن السخاكم, ت: 
 بكر, جالؿ الدين السيوطي ادلؤلف: عبد الرمحن بن أيب طبقات الحفاظ .ُِّ

بَتكت, الطبعة: األكذل,  -ىػ(, الناشر: دار الكتب العلمية ُُٗ)ادلتوَب: 
 .ُق, عدد األجزاء: َُّْ

, تأليف: تاج الدين عبد الوىاب بن علي بن طبقات الشافعية الكبرى .ُِْ
ىػ, ٖتقيق: عبد الفتاح زلمد احللو, كزلمود زلمد ُٕٕعبدالكاُب السبكي, ت: 

ىػ, عدد ُُّْ. الناشر: ىجر للطباعة كالنشر كالتوزيع, الطبعة: الثانية, الطناجي
  .َُاألجزاء: 

ىػ, ِٕٕ, تأليف مجاؿ الدين عبد الرحيم األسنوم, ت: طبقات الشافعية .ُِٓ
 ٖتقيق: عبد ا اجلبورم, دار العلـو للطباعة كالنشر.
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ىػ, َُُْا احلسٍت, ت:  , تأليف: أبو بكر بن ىدايةطبقات الشافعية .ُِٔ
بَتكت, الطبعة:  -حققو كعلق عليو: عادؿ نويهض, منشورات دار اآلفاؽ اجلديدة

 ـ.ُٕٗٗالثانية, 
ادلؤلف: عثماف بن عبد الرمحن, أبو عمرك,  طبقات الفقهاء الشافعية .ُِٕ

ىػ(,  اقق: زليي الدين علي صليب, الناشر: ّْٔادلعركؼ بابن الصالح )ادلتوَب: 
 .ِـ, عدد األجزاء: ُِٗٗكت, الطبعة: األكذل, بَت  -دار البشائر اإلسالمية 

, تأليف زليي الدين ػلِت بن شرؼ النوكم, ت: طبقات الفقهاء الشافعية .ُِٖ
 ـ.ََِٗىػ, ٖتقيق: د. علي عمر, مكتبة الثقافة الدينية, ٕٔٔ

, أليب بكر بن أمحد بن زلمد بن عمر, تقي طبقات الفقهاء الشافعية  .ُِٗ
ىػ , ٖتقيق: د. علي زلمد عمر, ُٖٓ: الدين ابن قاضي شهبة الدمشقي, ت

 القاىرة. -مكتبة الثقافة الدينية
, تأليف: إمساعيل بن عمر, ادلعركؼ بابن كثَت, طبقات الفقهاء الشافعيين .َِِ

ىػ, ٖتقيق: د. أمحد عمر ىاشم , د. زلمد غرب, مكتبة الثقافة الدينية, ْٕٕت:
 ىػ.َُِْعاـ: 

ىػ, ٖتقيق: د. ْٕٔم, ت: , تأليف: أبو إسحاؽ الشَتاز طبقات الفقهاء .ُِِ
 ىػ.ُُْٖعلي زلمد عمر, مكتبة الثقافة الدينية, الطبعة: األكذل عاـ: 

للداككدم ادلؤلف: زلمد بن علي بن أمحد, مشس الدين  طبقات المفسرين .ِِِ
بَتكت, راجع  -ىػ(, الناشر: دار الكتب العلمية ْٓٗالداككدم ادلالكي )ادلتوَب: 

 .ِلعلماء بإشراؼ الناشر, عدد األجزاء: النسخة كضبط أعالمها: جلنة من ا
, تأليف: أبو بكر زلمد بن احلسن الزبيدم, طبقات النحويين واللغويين .ِِّ

 ىػ, ٖتقيق: زلمد أبو الفضل إبراىيم, طبعة دار ادلعارؼ, الطبعة: الثانية.ّٕٗت: 
طبقات صلحاء اليمن/ ادلعركؼ بتاريخ الربيهي ادلؤلف: عبد الوىاب بن  .ِِْ

ىػ(, اقق: عبد ا زلمد َْٗيهي السكسكي اليمٍت )ادلتوَب: عبد الرمحن الرب 
 صنعاء. -احلبشي, الناشر: مكتبة االرشاد 
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, تأليف: جالؿ الدين عبدالرمحن السيوطي, طبقات علماء الحديث .ِِٓ
 ىػ.ُُْٕىػ, ٖتقيق: د. علي زلمد عمر, مكتبة الثقافة الدينية, عاـ: ُُٗت:

 
ادلؤلف: مجاؿ الدين عبدالرحيم   طراز المحافل في الغاز المسائل .ِِٔ

ق, ٖتقيق د. عبداحلكيم بن إبراىيم ادلطركدم, الناشر: مكتبة ِٕٕاإلسنوم ت 
 ـ.ََِٓق ُِْٔالرشد الطبعة الثانية 

, ادلؤلف: عمر بن زلمد بن أمحد بن إمساعيل, أبو حفص, صلم طلبة الطلبة .ِِٕ
مكتبة ادلثٌت ببغداد, ىػ(, الناشر: ادلطبعة العامرة, ّٕٓالدين النسفي )ادلتوَب: 

 .ُىػ, عدد األجزاء: ُُُّالطبعة: بدكف طبعة, تاريخ النشر: 
مشس الدين أبو عبد ا زلمد بن أمحد  , تأليف:العبر في خبر من غبر .ِِٖ

 -ىػ, ٖتقيق: زلمد السعيد زغلوؿ, طبعة دار الكتب العلميةْٖٕالذىيب, ت: 
 ـ.ُٖٓٗ -ىػَُْٓبَتكت, الطبعة: األكذل, عاـ: 

أليب حفص عمر بن علي بن منصور الطربم, من علماء  ي القرآفعد آ .ِِٗ
القرف الرابع اذلجرم, ٖتقيق: ىاركف كيحل اجلزائرم, رسالة ماجستَت ُب قسم 

 القراءات, باجلامعة اإلسالمية بادلدينة ادلنورة.
ىػ, ِّٔ, تأليف: عبد الكرمي بن زلمد الرافعي, ت:العزيز شرح الوجيز .َِّ

 -كعادؿ أمحد عبد ادلوجود, طبعة: دار الكتب العلمية ٖتقيق: علي زلمد معوض,
 ـ.ُٕٗٗ-ىػُُْٕبَتكت, الطبعة: األكذل, عاـ: 

ادلؤلف: أمحد بن لؤلؤ بن عبد ا الركمي,  عمدة الساِلك َوعدة النَّاِسك .ُِّ
ىػ(, عيٍت بطبًعًو ٕٗٔأبو العباس, شهاب الدين ابن النًَّقيب الشافعي )ادلتوَب: 

ـي الًعلم عبدي ا بن إبراًىيم األنصىارم, الناشر: الشؤكف الدينية, قطر, كىميراجىعىًتو: خىا ًد
 .ُـ, عدد األجزاء:  ُِٖٗالطبعة: األكذل, 
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, تأليف: بدر الدين زلمود بن أمحد عمدة القاري شرح صحيح البخاري .ِِّ
ىػ, ضبطو كصححو: عبد ا زلمود زلمد عمر,  طبعة: دار ٖٓٓالعيٍت, ت: 

 ـ.ََُِ -ىػ ُُِْبَتكت, الطبعة: األكذل, عاـ:  –الكتب العلمية 
 

سلوؾ النيب مع ربو عز كجل كمعاشرتو مع العباد ادلؤلف:  عمل اليـو والليلة .ِّّ
أمحد بن زلمد بن إسحاؽ بن إبراىيم بن أسباط بن عبد ا بن إبراىيم بن بيدىٍيح, 

يٍػنػىوىرم , ادلعركؼ بػ  قق: كوثر الربين, الناشر: ىػ(, أّْ)ادلتوَب: « ابن الس ٍتِّ »الدِّ
 .ُجدة / بَتكت, األجزاء:  -دار القبلة للثقافة اإلسالمية كمؤسسة علـو القرآف 

ادلؤلف: زلمد بن زلمد بن زلمود, أكمل الدين أبو  العناية شرح الهداية .ِّْ
عبد ا ابن الشيخ مشس الدين ابن الشيخ مجاؿ الدين الركمي البابرٌب )ادلتوَب: 

 .َُناشر: دار الفكر, الطبعة: بدكف طبعة كبدكف تاريخ, األجزاء: ىػ(,  الٖٕٔ
ادلؤلف: عمر بن زلمد بن عبد ا أبو حفص شهاب  عوارؼ المعارؼ .ِّٓ

ق, ٖتقيق: ادلستشار توفيق علي كىبو, ِّٔالدين, أبو حفص الس ٍهرىكىٍردم 
 .ىرة, مصرالقا -كالدكتور أمحد عبد الرحيم السايع, الناشر مكتبة الثقافة الدينية

ُب ٖتقيق مواقف الصحابة بعد كفاة النيب صلى ا  العواصم من القواصم .ِّٔ
عليو كسلم ادلؤلف: القاضي زلمد بن عبد ا أبو بكر بن العريب ادلعافرم االشبيلي 

ىػ(, قدـ لو كعلق عليو: زلب الدين اخلطيب رمحو ا, ّْٓادلالكي )ادلتوَب: 
ادلملكة العربية  -كاألكقاؼ كالدعوة كاإلرشاد  الناشر: كزارة الشؤكف اإلسالمية

 .ُىػ, عدد األجزاء: ُُْٗالسعودية, الطبعة: األكذل, 
ادلؤلف: أبو عبد الرمحن اخلليل بن أمحد بن عمرك بن ٘تيم الفراىيدم  لعينا .ِّٕ

ىػ(, اقق: د مهدم ادلخزكمي, د إبراىيم السامرائي, َُٕالبصرم )ادلتوَب: 
 .ٖذلالؿ, عدد األجزاء: الناشر: دار كمكتبة ا
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ادلؤلف: مشس الدين زلمد بن أيب العباس  غاية البياف شرح زبد ابن رسالف .ِّٖ
 -ىػ(, الناشر: دار ادلعرفة ََُْأمحد بن محزة شهاب الدين الرملي )ادلتوَب: 

 .ُبَتكت, عدد األجزاء: 
 
 

صلى ا عليو كسلم, ادلؤلف: ابن غاية السوؿ في خصائص الرسوؿ  .ِّٗ
ج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أمحد الشافعي ادلصرم )ادلتوَب: ادللقن سرا 

 -ىػ(, اقق: عبد ا ْتر الدين عبد ا, الناشر: دار البشائر اإلسالمية َْٖ
 ُبَتكت, عدد األجزاء: 

ادلؤلف: زلمود بن محزة بن نصر, أبو  غرائب التفسير وعجائب التأويل .َِْ
ىػ(, دار َٓٓبتاج القراء )ادلتوَب: ضلو  القاسم برىاف الدين الكرماين, كيعرؼ
بَتكت,  -جدة, مؤسسة علـو القرآف  -النشر: دار القبلة للثقافة اإلسالمية 

 .ِاألجزاء: 
ىػ, ٖتقيق: زلمد عبد ِٔٗ, تأليف: زكريا أألنصارم, ت: الغرر البهية .ُِْ

 .ىػُُْٖكت, الطبعة: األكذل, عاـ: بَت  -القادر عطا, طبعة: دار الكتب العلمية
 - ُٖٗادلؤلف: إبراىيم بن إسحاؽ احلريب أبو إسحاؽ ] غريب الحديث .ِِْ

مكة  -[,  اقق: د. سليماف إبراىيم زلمد العايد, الناشر: جامعة أـ القرل ِٖٓ
 .ّق, عدد األجزاء: َُْٓادلكرمة, الطبعة: األكذل, 

ـ اذلركم, ت:غريب الحديث .ِّْ ىػ, ِِْ, تأليف: أبو عبيد القاسم بن سالَّ
 -لدكتور: زلمد عبد ادلعُت خاف, الناشر: مطبعة دائرة ادلعارؼ العثمانيةٖتقيق: ا

 ـ.ُْٔٗ-ىػُّْٖحيدر أباد, الطبعة: األكذل, عاـ: 
, ادلؤلف: كرل الدين أيب زرعة أمحد بن الغيث الهامع شرح جمع الجوامع .ِْْ

ىػ(,  اقق: زلمد تامر حجازم, الناشر: دار ِٖٔعبد الرحيم العراقي )ت: 
 .ُـ, عدد األجزاء: ََِْ -ىػ ُِْٓعلمية, الطبعة: األكذل, الكتب ال



 

 

 
 

 666 تيمي                                                                                                           افهاار اإلمداد شرح اإلرشاد البن حجر اهل

ادلؤلف: أبو القاسم زلمود بن عمرك بن  الفائق في غريب الحديث واألثر .ِْٓ
زلمد -ىػ(,  اقق: علي زلمد البجاكم ّٖٓأمحد, الزسلشرم جار ا )ادلتوَب: 

 .ْة, عدد األجزاء: لبناف, الطبعة: الثاني -أبو الفضل إبراىيم, الناشر: دار ادلعرفة 
, تأليف: أبو عمر عثماف بن عبد الرمحن, ادلعركؼ فتاوى ابن الصالح .ِْٔ

ىػ, حققو الدكتور: عبد ادلعطي أمُت قلعجي, طبعة: دار ّْٔبابن الصالح, ت:
 ـ.ُٖٔٗ-ىػَُْٔبَتكت, الطبعة: األكذل, عاـ:  –ادلعرفة 

ر, ٖتقيق: زلمد , ترتيب تلميذه: عالء الدين بن العطافتاوى اإلماـ النووي .ِْٕ
بَتكت, الطبعة: السادسة, عاـ:   -احلجار, طبعة: دار البشائر اإلسالمية

 ـ.ُٔٗٗ-ىػُُْٕ
ق, ُٔٓادلؤلف: أيب زلمد احلسُت بن مسعود البغوم ت  فتاوى البغوي .ِْٖ

ٖتقيق مصطفى زلمود األزىرم, الناشر: دار ابن القيم, كدار بن عفاف, الطبعة 
 ـ.َُِْق ُّْٓاألكذل 

ادلؤلف: سراج الدين أيب حفص عمر بن رسالف البلقيٍت ت  بلقينيفتاوى ال .ِْٗ
ق, ٖتقيق مصطفى زلمود األزىرم, الناشر: دار ابن القيم, كدار بن عفاف   َٖٓ

 ـ.َُِّق ُّْْالطبعة األكذل 
ىػ, دار ْٕٗ, تأليف: أمحد بن حجر اذليتمي, ت: الفتاوى الحديثية .َِٓ

 بَتكت. -ادلعرفة
قو الشافعي, تأليف: تقي الدين علي بن ُب فركع الف فتاوى السبكي .ُِٓ

ىػ, ٖتقيق: زلمد عبد السالـ شاىُت, طبعة دار ٕٔٓعبدالكاُب السبكي, ت: 
 ـ.ََِْ-ىػُِْْالكتب العلمية, الطبعة:األكذل, عاـ: 

تأليف: احلافظ العالئي, أبو سعيد صالح الدين خليل بن   فتاوى العالئي .ِِٓ
الطبعة -د محاـ, دار النوادر ق(, دراسة كٖتقيق: عبد اجلوإُٔكيكلدم )ت

 ق.ُُّْاألكذل 
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ادلؤلف: أمحد بن زلمد بن علي بن حجر اذليتمي  الفتاوى الفقهية الكبرى .ِّٓ
ىػ(, ْٕٗالسعدم األنصارم, شهاب الدين شيخ اإلسالـ, أبو العباس )ادلتوَب: 

مجعها: تلميذ ابن حجر اذليتمي, الشيخ عبد القادر بن أمحد بن علي الفاكهي 
 .ْىػ(, الناشر: ادلكتبة اإلسالمية, عدد األجزاء:  ِٖٗ تادلكي )

, تأليف: عبد ا بن أمحد بن عبد ا القفاؿ ادلركزم, ت: فتاوى القفاؿ .ِْٓ
ىػ, ٖتقيق: مصطفى زلمود األزىرم, طبعة: دار ابن القيم, كدار ابن عفاف, ُْٕ

 ـ.َُُِ-ىػُِّْالطبعة: األكذل, عاـ: 
ق, ٖتقيق: عبد الرمحن بن عبد ٔٔٔلسالـ الفتاكل لإلماـ العز بن عبد ا .ِٓٓ

 ق.َُْٔبَتكت لبناف  -الفتاح, دار ادلعرفة 
, أمحد بن علي بن حجر العسقالين, فتح الباري شرح صحيح البخاري  .ِٔٓ

ىػ, ٖتقيق: زلب الدين اخلطيب, طبعة دار ادلعرفة, بَتكت, عاـ: ِٖٓت: 
 ىػ.ُّٕٗ

ين أيب ػلِت زكريا بن زلمد ادلؤلف: زين الد فتح الباقي بشرح ألفية العراقي .ِٕٓ
ماىر  -ىػ(,  اقق: عبد اللطيف عليم  ِٔٗبن زكريا األنصارم السنيكي )ت 

ـ, ََِِىػ / ُِِْالفحل, الناشر: دار الكتب العلمية, الطبعة: الطبعة األكذل, 
 .ِعدد األجزاء: 

ادلؤلف: لشهاب الدين أمحد بن زلمد بن علي  فتح الجواد بشرح اإلرشاد .ِٖٓ
ق, ضبطو كصححو : عبد اللطيف حسن عبد الرمحن, ْٕٗاذليتمي ت ابن حجر

 ـ.ََِٓق ُِْٔالناشر: دار الكتب العلمية , الطبعة األكذل 
, لألستاذ الفتح المبين في تعريف مصطلحات الفقهاء واألصوليين .ِٗٓ

 الدكتور زلمد غرباىيم احلفناكم, دار السالـ, الطبعة الرابعة.
)ىو شرح للمؤلف على   همات الدينفتح المعين بشرح قرة العين بم .َِٔ

كتابو ىو ادلسمى قرة العُت ٔتهمات الدين(, ادلؤلف: زين الدين أمحد بن عبد العزيز 
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ىػ(, الناشر: ٕٖٗبن زين الدين بن علي بن أمحد ادلعربم ادلليبارم اذلندم )ادلتوَب: 
, الطبعة: األكذل, عدد األجزاء:   .ُدار بن حـز

, تأليف: زكريا بن زلمد األنصارم, بفتح الوىاب بشرح منهج الطال .ُِٔ
 ـ.ُْٗٗ-ىػُُْْىػ, طبعة دار الفكر للطباعة كالنشر, عاـ: ِٔٗت: 

ادلؤلف: عبد القاىر بن طاىر بن  الفرؽ بين الفرؽ وبياف الفرقة الناجية .ِِٔ
ىػ(, ِْٗزلمد بن عبد ا البغدادم التميمي األسفراييٍت, أبو منصور )ادلتوَب: 

 .ُـ, عدد األجزاء: ُٕٕٗبَتكت, الطبعة: الثانية,  -اجلديدة الناشر: دار اآلفاؽ 
ادلؤلف: أبو العباس شهاب  أنوار البروؽ في أنواء الفروؽ الفروؽ = .ِّٔ

ىػ(, ْٖٔالدين أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن ادلالكي الشهَت بالقراُب )ادلتوَب: 
 .ْء: الناشر: عادل الكتب, الطبعة: بدكف طبعة كبدكف تاريخ, عدد األجزا

ادلؤلف: أبو زلمد علي بن أمحد بن  الفصل في الملل واألىواء والنحل .ِْٔ
ىػ(, الناشر: مكتبة ْٔٓسعيد بن حـز األندلسي القرطيب الراىرم )ادلتوَب: 

 .ّ×  ٓالقاىرة, عدد األجزاء:  -اخلاصلي 
كاألثبات كمعجم ادلعاجم كادلشيخات كادلسلسالت,  فهرس الفهارس .ِٓٔ

ىػ, ٖتقيق: إحساف عباس, ُِّٖبدالكبَت الكتاين, ت:تأليف: زلمد عبداحلي ع
 ـ.ُِٖٗبَتكت, الطبعة: الثانية, عاـ:   -الناشر: دار الغرب اإلسالمي

ادلؤلف: أبو الفرج زلمد بن إسحاؽ بن زلمد الوراؽ البغدادم  الفهرست .ِٔٔ
ىػ(,  اقق: إبراىيم رمضاف, ّْٖادلعتزرل الشيعي ادلعركؼ بابن الندمي )ادلتوَب: 

 .ُعدد األجزاء: ىػ  ُُْٕبناف, الطبعة: الثانية ل -ناشر: دار ادلعرفة بَتكت ال
ـُ َعلى َقواِعِد ابِن َعْبِد السَّالـِ  .ِٕٔ ادلؤلف: عمر بن رسالف بن  الَفَواِئُد الِجَسا

نصَت بن صاحل الكناين, العسقالين األصل, ٍب البلقيٍت ادلصرم الشافعٌي, أبو 
ىػ(,  اقق: د. زلمد ػلِت بالؿ منيار,  َٖٓحفص, سراج الدين )ادلتوَب: 

ىػ   ُّْْالناشر: كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسالمية, قطر, الطبعة: األكذل, 
 .ُاألجزاء: 
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ادلؤلف: زين الدين زلمد ادلدعو بعبد  فيض القدير شرح الجامع الصغير .ِٖٔ
ىرم الرؤكؼ بن تاج العارفُت بن علي بن زين العابدين احلدادم ٍب ادلناكم القا

مصر, الطبعة: األكذل,  -ىػ(,  الناشر: ادلكتبة التجارية الكربل َُُّ)ادلتوَب: 
 .ٔق, عدد األجزاء: ُّٔٓ

ادلؤلف: رلد الدين أبو طاىر زلمد بن يعقوب  القاموس المحيط .ِٗٔ
ىػ(, ٖتقيق: مكتب ٖتقيق الًتاث ُب مؤسسة الرسالة, ُٕٖالفَتكزآبادل )ادلتوَب: 

وسي, الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة كالنشر كالتوزيع, بإشراؼ: زلمد نعيم العرقسي 
 .ُـ, عدد األجزاء:  ََِٓ -ىػ  ُِْٔلبناف, الطبعة: الثامنة,  -بَتكت 

ادلؤلف: زلمد بن إمساعيل بن إبراىيم قرة العينين برفع اليدين في الصالة  .َِٕ
ف, الناشر: ىػ(, ٖتقيق: أمحد الشرئِٓبن ادلغَتة البخارم, أبو عبد ا )ادلتوَب: 

 .ُىػ عدد األجزاء:  َُْْدار األرقم للنشر كالتوزيع, الكويت, الطبعة: األكذل, 
ادلؤلف: أبو احلسن تقي الدين علي بن عبد  قضاء األرب في أسئلة حلب .ُِٕ

ىػ(,  اقق: زلمد عادل عبد اجمليد األفغاين  ٕٔٓالكاُب السبكي )ادلتوَب: 
الناشر: ادلكتبة التجارية مكة ادلكرمة  )ماجستَت(,  إشراؼ: د حسن أمحد مرعي,

 .ُىػ,  عدد األجزاء:  ُُّْمصطفى أمحد الباز, الطبعة: بدكف, سنة النشر:  -
ادلؤلف: أبو ادلرفر, منصور بن زلمد بن عبد  قواطع األدلة في األصوؿ .ِِٕ

ىػ(, ْٖٗاجلبار ابن أمحد ادلركزل السمعاين التميمي احلنفي ٍب الشافعي )ادلتوَب: 
: زلمد حسن زلمد حسن امساعيل الشافعي, الناشر: دار الكتب العلمية, اقق

 .ِـ, عدد األجزاء: ُٗٗٗىػ/ُُْٖبَتكت, لبناف, الطبعة: األكذل, 
دين عبد العزيز ادلؤلف: أبو زلمد عز ال قواعد األحكاـ في مصالح األناـ .ِّٕ

ىػ(,  َٔٔالسلمي الدمشقي, ادللقب بسلطاف العلماء )ادلتوَب: بن عبد السالـ 
 -راجعو كعلق عليو: طو عبد الرؤكؼ سعد, الناشر: مكتبة الكليات األزىرية 

 -بَتكت, كدار أـ القرل  -القاىرة, )كصورهتا دكر عدة مثل: دار الكتب العلمية 
 .ِاألجزاء:  ـ, ُُٗٗ -ىػ  ُُْْضبوطة منقحة, القاىرة(, طبعة: جديدة م
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بن محداف األذرعي ادلؤلف : أمحد  قوت المحتاج في شرح المنهاج .ِْٕ
ق ٖتقيق عيد زلمد عبد احلميد, الناشر: دار الكتب العلمية, بَتكت, ّٖٕت

 رللد(. ُِالطبعة األكذل,)
 
ادلؤلف: أبو الفتح زلمد بن أمحد  القوؿ التاـ في أحكاـ المأمـو واإلماـ .ِٕٓ

 ق, ٖتقيق: مصطفى عاشور, مكتبة القرآف, القاىرة.ٕٖٔبن العماد األقفهيسي 
ادلؤلف: مشس الدين  معرفة من لو رواية في الكتب الستة الكاشف في .ِٕٔ

ىػ(, اقق: ْٖٕأبو عبد ا زلمد بن أمحد بن عثماف بن قىامٍياز الذىيب )ادلتوَب: 
مؤسسة  -زلمد عوامة أمحد زلمد ظلر اخلطيب, الناشر: دار القبلة للثقافة اإلسالمية 

 ـ. ُِٗٗ -ىػ  ُُّْعلـو القرآف, جدة, الطبعة: األكذل, 
ادلؤلف: ابن السكيت, أبو يوسف يعقوب بن إسحاؽ  كتاب األلفاظ .ِٕٕ

 ىػ(, اقق: د. فخر الدين قباكة, الناشر: مكتبة لبناف ناشركفِْْ)ادلتوَب: 
ادلؤلف: إمساعيل بن زلمد بن عبد اذلادم  كشف الخفاء ومزيل اإللباس .ِٖٕ

لناشر: ادلكتبة ىػ(, أُُِاجلراحي العجلوين الدمشقي, أبو الفداء )ادلتوَب: 
العصرية, ٖتقيق: عبد احلميد بن أمحد بن يوسف بن ىنداكم, الطبعة: األكذل, 

 .ِـ, عدد األجزاء: َََِ -ىػ َُِْ
, تأليف: مصطفى بن عبد كشف الظنوف عن أسامي الكتب والفنوف .ِٕٗ

بغداد, عاـ:  -ىػ, طبعة مكتبة ادلثٌتَُٕٔا, ادلعركؼ ْتاجي خليفة, ت: 
 ـ.ُُْٗ

خيار ُب حل غاية اإلختصار ادلؤلف: أبو بكر بن زلمد بن عبد كفاية األ .َِٖ
ىػ(,  ِٖٗادلؤمن بن حريز بن معلى احلسيٍت احلصٍت, تقي الدين الشافعي )ادلتوَب: 
دمشق,  -اقق: علي عبد احلميد بلطجي كزلمد كىيب سليماف, الناشر: دار اخلَت 

 ُ, عدد األجزاء: ُْٗٗالطبعة: األكذل, 
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, تأليف: صلم الدين أمحد بن زلمد بن الرفعة, شرح التنبيو كفاية النبيو .ُِٖ
ىػ, دراسة كٖتقيق: األستاذ الدكتور رلدم زلمد سركر, طبعة: دار َُٕت: 

 بَتكت. -الكتب العلمية
ادلؤلف: أبو الربكات عبد ا بن أمحد بن زلمود حافظ الدين  كنز الدقائق .ِِٖ

بكداش, الناشر: دار البشائر  ىػ(,  اقق: أ. د. سائدَُٕالنسفي )ادلتوَب: 
 .ُـ, عدد األجزاء: َُُِ -ىػ ُِّْاإلسالمية, دار السراج, الطبعة: األكذل, 

, ادلؤلف: جالؿ الدين زلمد بن أمحد كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين .ِّٖ
(, ٖتقيق: زلمود صاحل احلديدم, دار ادلنهاج, الطبعة الثانية ْٖٔالي )ت

 .ْق, عدد األجزاء: ُّْْ
للشيخ صلم الدين الغزم,  الكواكب السائرة بمناقب أعياف المئة العاشرة .ِْٖ

ىػ, ٖتقيق: الدكتور جربائيل سليماف جبور, الناشر: زلمد أمُت َُُٔت: 
 بَتكت. -كشركاه

, تأليف: عبد الرمحن بن أيب بكر لب اللباب في تحرير األنساب .ِٖٓ
 بَتكت. –ىػ, الناشر: دار صادر ُُٗالسيوطي, ت:

ادلؤلف: عبد الرمحن بن أيب بكر, جالؿ  قوؿ في أسباب النزوؿلباب الن .ِٖٔ
ىػ(,  ضبطو كصححو: االستاذ أمحد عبد الشاُب, ُُٗالدين السيوطي )ادلتوَب: 

 لبناف. -الناشر: دار الكتب العلمية بَتكت 
, تأليف: أمحد بن زلمد بن أمحد الضيب اللباب في الفقو الشافعي .ِٕٖ

عبد الكرمي صنيتاف العمرم, طبعة: دار ىػ, ٖتقيق: د. ُْٓااملي, ت: 
 ىػُُْٔادلدينة ادلنورة, الطبعة: األكذل, عاـ:   -البخارم

ادلؤلف: أبو احلسن علي بن أيب الكـر زلمد  اللباب في تهذيب األنساب .ِٖٖ
بن زلمد بن عبد الكرمي بن عبد الواحد الشيباين اجلزرم, عز الدين ابن األثَت 

 بَتكت. -ر صادر ىػ(, الناشر: دأَّ)ادلتوَب: 



 

 

 
 

 666 تيمي                                                                                                           افهاار اإلمداد شرح اإلرشاد البن حجر اهل

, تأليف: مجاؿ الدين زلمد بن مكـر بن منرور اإلفريقي لساف العرب .ِٖٗ
 ىػ.ُُْْبَتكت, الطبعة: الثالثة, عاـ:  -ادلصرم, طبعة دار صادر

, تأليف: زلمد بن أمحد ابن أيب سهل السرخسي احلنفي, ت: المبسوط .َِٗ
ردف, الطبعة: األ -ىػ, ٖتقيق: حساف عبد ادلناف, طبعة بيت األفكار الدكليةََٓ

 ـ.ََِٗاألكذل, عاـ: 
ادلؤلف: أبو الفتح  المبهج في تفسير أسماء شعراء ديواف الحماسة .ُِٗ

ىػ(, قرأه كشرحو كعلق عليو: مركاف العطية, ِّٗعثماف بن جٍت ادلوصلي )ادلتوَب: 
شيخ الزايد, الناشر: دار اذلجرة للطباعة كالنشر كالتوزيع, دمشق, الطبعة: األكذل, 

 .ُـ, عدد األجزاء:  ُٖٖٗ -ىػ  َُْٖ
ادلؤلف: أمحد بن احلسُت بن  متن أبي شجاع المسمى الغاية والتقريب .ِِٗ

ىػ(,  الناشر: ّٗٓأمحد, أبو شجاع, شهاب الدين أبو الطيب األصفهاين )ادلتوَب: 
 .ُعادل الكتب, عدد األجزاء: 

, تأليف: زلمد بن حباف المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين .ِّٗ
حلب,  -ىػ, ٖتقيق: زلمود إبراىيم زايد, الناشر: دار الوعيّْٓسيت, ت: البي 

 ىػ.ُّٔٗالطبعة: األكذل, عاـ: 
, تأليف: أبو احلسن نور الدين علي بن أيب مجمع الزوائد ومنع الفوائد .ِْٗ

 -ىػ, ٖتقيق: حساـ الدين القدسي, طبعة: مكتبة القدسيَٕٖبكر اذليثمي, ت: 
 ـ.ُْٗٗ-ىػُُْْالقاىرة, عاـ: 

: شهاب الدين أمحد بن دلشيخة المفهرسالمجمع المؤسس للمعجم  .ِٓٗ
 ّٕٕ« )ابن حجر العسقالين»علي بن زلمد بن زلمد بن علي بن أمحد الشهَت بػ 

 -ىػ(, ٖتقيق: الدكتور يوسف عبد الرمحن ادلرعشلي, الناشر: دار ادلعرفة  ِٖٓ -
 بَتكت, الطبعة: األكذل.

ادلؤلف: مجاؿ  يل ولطائف األخبارمجمع بحار األنوار في غرائب التنز  .ِٔٗ
ىػ(, ٖٔٗالدين, زلمد طاىر بن علي الصديقي اذلندم الفىتًٍَّت الكجراٌب )ادلتوَب: 
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 -ىػ  ُّٕٖالناشر: مطبعة رللس دائرة ادلعارؼ العثمانية, الطبعة: الثالثة, 
 .ٓـ, عدد األجزاء: ُٕٔٗ

قزكيٍت الرازم, ادلؤلف: أمحد بن فارس بن زكرياء ال مجمل اللغة البن فارس .ِٕٗ
ىػ(, دراسة كٖتقيق: زىَت عبد اسن سلطاف, دار النشر: ّٓٗأبو احلسُت )ادلتوَب: 

 .ِـ, األجزاء:  ُٖٔٗ -ىػ  َُْٔ -بَتكت, الطبعة الثانية  -مؤسسة الرسالة 
ىػ, ِٖٕ, تأليف: أمحد بن عبد احلليم بن تيمية, ت:مجموع الفتاوى .ِٖٗ

ادلدينة ادلنورة,  -الناشر: رلمع ادللك فهدٖتقيق: عبدالرمحن بن زلمد بن قاسم, 
 ـ.ُٓٗٗ -ىػُُْٔعاـ: 

ىػ, ٕٔٔ, تأليف: ػلِت بن شرؼ النوكم, ت: المجموع شرح المهذب .ِٗٗ
بَتكت, الطبعة: األكذل, عاـ:  -ٖتقيق: الدكتور زلمود مطرجي, طبعة: دار الفكر

 ـ.ُٔٗٗ-ىػُُْٕ
زلمد القزكيٍت, , تأليف: عبد الكرمي بن المحرر في فقو اإلماـ الشافعي .ََّ

 -ىػ, ٖتقيق: أبو يعقوب نشأت بن كماؿ ادلصرم, طبعة دار السالـِّٔت: 
 ـ.َُِّ-ىػُّْْالقاىرة, الطبعة: األكذل, عاـ: 

ادلؤلف: أبو عبد ا زلمد بن عمر بن احلسن بن احلسُت  المحصوؿ .َُّ
 ىػ(, دراسةَٔٔالتيمي الرازم ادللقب بفخر الدين الرازم خطيب الرم )ادلتوَب: 

كٖتقيق: الدكتور طو جابر فياض العلواين, الناشر: مؤسسة الرسالة, الطبعة: 
 ىػ  ُُْٖالثالثة,

ادلؤلف: القاضي زلمد بن عبد ا أبو بكر بن  المحصوؿ في أصوؿ الفقو .َِّ
سعيد  -ىػ(, اقق: حسُت علي اليدرم ّْٓالعريب ادلعافرم االشبيلي )ادلتوَب: 

 .ُعدد األجزاء: , ىػَُِْعة: األكذل, ماف, الطبع -فودة, الناشر: دار البيارؽ 
ادلؤلف: أبو احلسن علي بن إمساعيل بن سيده  المحكم والمحيط األعظم .َّّ

 -ىػ[, اقق: عبد احلميد ىنداكم, الناشر: دار الكتب العلمية ْٖٓادلرسي ]ت: 
رللد  َُ) ُُـ, عدد األجزاء:  َََِ -ىػ  ُُِْبَتكت, الطبعة: األكذل, 
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 .للفهارس(
 
ادلؤلف: أبو زلمد علي بن أمحد بن سعيد بن حـز  المحلى باآلثار .َّْ

بَتكت,  -ىػ(, الناشر: دار الفكر ْٔٓاألندلسي القرطيب الراىرم )ادلتوَب: 
 .ُِالطبعة: بدكف طبعة كبدكف تاريخ, عدد األجزاء: 

ادلؤلف: زين الدين أبو عبد ا زلمد بن أيب بكر بن عبد  مختار الصحاح .َّٓ
ىػ(, اقق: يوسف الشيخ زلمد, الناشر: ٔٔٔنفي الرازم )ادلتوَب: القادر احل

ىػ / َُِْصيدا, الطبعة: اخلامسة,  -الدار النموذجية, بَتكت  -ادلكتبة العصرية 
 .ُـ, عدد األجزاء: ُٗٗٗ

, تأليف: يوسف بن ػلِت البويطي, رسالة علمية مقدمة مختصر البويطي .َّٔ
المية, ٖتقيق الطالب: أمين بن ناصر السالمية, لنيل درجة ادلاجستَت باجلامعة اإلس
 ىػ.ُُّْ-ىػَُّْإشراؼ الدكتور: محد احلماد عاـ: 

ادلؤلف: علوم بن  مختصر الفوائد المكية فيما يحتاجو طلبة الشافعية .َّٕ
 ٖتقيق: الدكتور يوسف ادلرعشي, دار البشائر اإلسالمية ق,ُّّٓالسقاؼ  أمحد

 ق.ُِْٓ
نفي ادلؤلف: أمحد بن زلمد بن أمحد بن ُب الفقو احل مختصر القدوري .َّٖ

ىػ(,  اقق: كامل زلمد زلمد ِْٖجعفر بن محداف أبو احلسُت القدكرم )ادلتوَب: 
 .ُىػ األجزاء: ُُْٖعويضة, الناشر: دار الكتب العلمية, الطبعة: األكذل, 

, تأليف: إمساعيل بن ػلِت إمساعيل مختصر المزني في فروع الشافعية .َّٗ
 –ػ, تعليق: زلمد عبد القاىر شاىُت, طبعة: دار الكتب العلمية ىِْٔادلزين, ت:

 ـ.ُٖٗٗ -ىػ ُُْٗبَتكت, الطبعة: األكذل, عاـ:  
, تأليف: الدكتور أكـر يوسف عمر المدخل إلى مذىب اإلماـ الشافعي .َُّ

 ق.ُِّْالقوامسي, دار النفائس للنشر كالتوزيع, الطبعة األكذل, 
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ىػ, ُٕٗالك بن أنس األصبحي, ت: , تأليف: اإلماـ مالمدونة الكبرى .ُُّ
 ـ.ُٖٗٗ -ىػُُْٗطبعة دار الفكر, الطبعة: األكذل عاـ:  

, مرآة الجناف وعبر اليقظاف في معرفة ما يعتبر من حوادث الزماف .ُِّ
ىػ, منشورات مؤسسة األعلمي ٖٕٔتأليف: عبدا بن أسعد اليافعي, ت: 

 بَتكت. -للمطبوعات
مالت كاالعتقادات, تأليف: علي بن ُب العبادات كادلعا مراتب اإلجماع .ُّّ

, ت:   ىػ, طبعة دار الكتب العلمية.ْٔٓأمحد بن سعيد بن حـز
ادلؤلف: عبد ادلؤمن بن عبد مراصد االطالع على أسماء األمكنة والبقاع  .ُّْ

ىػ(, ّٕٗاحلق, ابن مشائل القطيعي البغدادم, احلنبلي, صفٌي الدين )ادلتوَب: 
 الناشر: دار اجليل, بَتكت

ادلؤلف: موفق الدين أبو زلمد بن عبد  لزوار إلى قبور األبرارمرشد ا .ُّٓ
ىػ(, ُٓٔالرمحن, ابن الشيخ أيب احلـر مٌكي بن عثماف الشارعي الشافعي )ادلتوَب: 

 .ِىػ, األجزاء:  ُُْٓالناشر: الدار ادلصرية اللبنانية, القاىرة, الطبعة: األكذل, 
بو احلسن عبيد ا بن ادلؤلف: أ مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .ُّٔ

زلمد عبد السالـ بن خاف زلمد بن أماف ا بن حساـ الدين الرمحاين ادلباركفورم 
اجلامعة  -ىػ(,  الناشر: إدارة البحوث العلمية كالدعوة كاإلفتاء ُُْْ)ادلتوَب: 
 ـ. ُْٖٗىػ,  َُْْ -بنارس اذلند, الطبعة: الثالثة  -السلفية 

ادلؤلف: علي بن سلطاف زلمد,  المصابيح مرقاة المفاتيح شرح مشكاة .ُّٕ
ىػ(, الناشر: دار الفكر, َُُْأبو احلسن نور الدين ادلال اذلركم القارم )ادلتوَب: 

 .ٗـ, عدد األجزاء: ََِِ -ىػ ُِِْلبناف, الطبعة: األكذل,  -بَتكت 
, تأليف: زلمد بن عبد ا احلاكم المستدرؾ على الصحيحين .ُّٖ

اسة كٖتقيق: مصطفى عبد القادر عطا, طبعة دار ىػ, در َْٓالنيسابورم, ت: 
 ىػ.ُِِْبَتكت, الطبعة: الثانية,عاـ:  -الكتب العلمية

ادلؤلف: أبو حامد زلمد بن زلمد الغزارل الطوسي )ادلتوَب:  المستصفى .ُّٗ
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ىػ(,  ٖتقيق: زلمد عبد السالـ عبد الشاُب, الناشر: دار الكتب العلمية, َٓٓ
 .ُـ, عدد األجزاء:ُّٗٗ -ىػ ُُّْالطبعة: األكذل, 

ىػ, َّٕتأليف: أبو يعلى أمحد بن علي ادلوصلي, ت:  ,مسند أبي يعلى .َِّ
دمشق, الطبعة: األكذل,  –ٖتقيق: حسُت سليم أسد, طبعة: دار ادلأموف للًتاث 

 ـ.ُْٖٗ -ىػ َُْْعاـ: 
, تأليف: أبو عبد ا أمحد بن زلمد بن حنبل مسند اإلماـ أحمد .ُِّ

يق: د. عبد ا بن عبد اسن الًتكي, طبعة: مؤسسة ىػ, ٖتقُِْالشيباين, ت: 
 ـ.ََُِ -ىػُُِْالرسالة, الطبعة: األكذل, عاـ: 

, ترتيب األمَت أيب سعيد سنجر بن عبد ا مسند اإلماـ الشافعي .ِِّ
ىػ, حققو كخرج أحاديث, د. ماىر الفحل, طبعة: شركة غراس ْٕٓالناصرم, ت: 

 ـ.ََِْ-ىػُِْٓاـ: للنشر كالتوزيع, الطبعة: األكذل, ع
ادلؤلف: أبو بكر زلمد بن ىاركف الر كياين )ادلتوَب:  مسند الروياني .ِّّ

القاىرة, الطبعة:  -ىػ(,  اقق: أمين علي أبو مياين, الناشر: مؤسسة قرطبة َّٕ
 .ِق, عدد األجزاء: ُُْٔاألكذل, 

ادلختصر من السنن بنقل العدؿ عن العدؿ إذل رسوؿ ا المسند الصحيح  .ِّْ
 :ىػػ ٖتقيق: أبو قتيبة ُِٔ, تأليف: مسلم بن احلجاج القشَتم النيسابورم, ت

 .ىػُِْٕاض, الطبعة: األكذل, عاـ: الري -نرر زلمد الفاريايب, طبعة دار طيبة
ادلؤلف: عياض بن موسى بن عياض  مشارؽ األنوار على صحاح اآلثار .ِّٓ

ار النشر: ادلكتبة ىػ(, دْْٓبن عمركف اليحصيب السبيت, أبو الفضل )ادلتوَب: 
 .ِالعتيقة كدار الًتاث, عدد األجزاء: 

ادلؤلف: زليي السنة, أبو زلمد احلسُت بن مسعود بن زلمد  مصابيح السنة .ِّٔ
ىػ(, ٖتقيق: الدكتور يوسف عبد الرمحن  ُٔٓبن الفراء البغوم الشافعي )ادلتوَب: 

دار ادلعرفة  ادلرعشلي, زلمد سليم إبراىيم مسارة, مجاؿ محدم الذىيب, الناشر:
ىػ عدد األجزاء:  َُْٕلبناف, الطبعة: األكذل,  -للطباعة كالنشر كالتوزيع, بَتكت 
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ْ. 
, تأليف: أمحد بن المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي .ِّٕ

بَتكت, الطبعة:  -ىػ, طبعة دار الكتب العلميةَٕٕزلمد بن علي الفيومي, ت: 
 ـ.ُُْٗ -ىػُُْْاألكذل عاـ: 

, تأليف: أ.د:زلمد بن إبراىيم احلفناكم, ت الفقهاء واألصوليينمصطلحا .ِّٖ
 ـ.ََِٗ-ىػَُّْطبعة: دار السالـ, الطبعة: الثالثة, عاـ:  

, تأليف: أبو بكر عبد ا بن زلمد بن أيب شيبة, مصنف ابن أبي شيبة .ِّٗ
ادلدينة  -ىػػ تقدمي كضبط: كماؿ يوسف احلوت, مكتبة العلـو كاحلكمِّٓت: 

 ـ.ُٖٗٗ -ىػَُْٗلطبعة: األكذل, عاـ: ادلنورة, ا
, تأليف: أبو بكر عبد الرزاؽ بن علاـ الصنعاين, مصنف عبد الرزاؽ .َّّ

ىػ, ٖتقيق: حبيب الرمحن األعرمي, دار ادلكتب اإلسالمي, الطبعة: ُُِت:
 ـ.ُّٖٗ-ىػَُّْالثانية, عاـ: 

بو الفضل أمحد بن ادلؤلف: أ المطَالُب الَعالَيُة ِبَزَواِئِد المَسانيد الّثَمانَِيةِ  .ُّّ
ىػ(, اقق: رلموعة من ِٖٓعلي بن زلمد بن أمحد بن حجر العسقالين )ادلتوَب: 

رسالة جامعية, تنسيق: د. سعد بن ناصر بن عبد العزيز الشَّثرم,  ُٕالباحثُت ُب 
 دار الغيث للنشر كالتوزيع, الطبعة: األكذل. -الناشر: دار العاصمة للنشر كالتوزيع 

ادلؤلف: زلمد بن أيب الفتح بن أيب الفضل  لفاظ المقنعالمطلع على أ .ِّّ
ىػ(, اقق: زلمود األرناؤكط َٕٗالبعلي, أبو عبد ا, مشس الدين )ادلتوَب: 

كياسُت زلمود اخلطيب, الناشر: مكتبة السوادم للتوزيع, الطبعة: الطبعة األكذل 
 .ُـ, عدد األجزاء:  ََِّ -ىػ ُِّْ

ىػ, ّٖٖليماف محد بن زلمد اخلطايب, ت: تأليف: أبو س معالم السنن .ّّّ
 ـ.ُِّٗ-ىػُُّٓاألكذل, عاـ:  حلب, الطبعة: -طبعة: ادلطبعة العلمية
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, تأليف: سليماف بن أمحد بن أيوب الطرباين, ت: المعجم األوسط .ّّْ
ىػ, ٖتقيق: طارؽ عوض ا, كعبد اسن إبراىيم احلسيٍت, طبعة دار َّٔ

 ىػ.ُُْٓالقاىرة, عاـ:  -احلرمُت
, تأليف: شهاب الدين ياقوت بن عبد ا احلموم معجم البلداف .ّّٓ

 ـ.ُٕٕٗ-ىػُّٕٗبَتكت, عاـ:  -ىػ, دار صادرِٔٔالبغدادم, ت: 
ىػ, ٖتقيق: ُّٕ, تأليف: عبد ا بن زلمد البغوم, ت: معجم الصحابة .ّّٔ

الكويت, الطبعة: األكذل, عاـ:  -زلمد األمُت اجلكٍت, طبعة: مكتبة دار البياف
 ـ.َََِ -ىػُُِْ

ىػ, ٖتقيق: َّٔ, تأليف: سليماف بن أمحد الطرباين, ت: المعجم الكبير .ّّٕ
القاىرة, الطبعة: الثانية, عاـ:  -محدم عبد اجمليد السلفي, مكتبة ابن تيمية

 ـ.ُْٗٗ -ىػُُْٓ
, تأليف: عاتق غيث البالدم, معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية .ّّٖ

 .ىػَُِْيع, الطبعة: األكذل, عاـ: لتوز ق, طبعة دار مكة للنشر كاُُّْت:
ىػ, َُْٖ, تأليف عمر بن رضا كحالة الدمشقي, ت: معجم المؤلفين .ّّٗ

 بَتكت. –الناشر: مكتبة ادلثٌت 
ػ موافق للمطبوع ادلؤلف: إبراىيم مصطفى ػ أمحد الزيات ػ  المعجم الوسيط .َّْ

مع اللغة حامد عبد القادر ػ زلمد النجار, دار النشر : دار الدعوة, ٖتقيق: رل
 .ِالعربية, عدد األجزاء: 

ق, ْٕٗ, تأليف: أمحد بن حجر اذليتمي, ت:معجم شيوخ ابن حجر .ُّْ
 .ُُّٗادلكتبة األزىرية, برقم: 

حامد صادؽ قنييب,  -ادلؤلف: زلمد ركاس قلعجي  معجم لغة الفقهاء .ِّْ
 .ىػ  َُْٖزيع, الطبعة: الثانية, الناشر: دار النفائس للطباعة كالنشر كالتو 

ادلؤلف: عبد الرمحن بن أيب  مقاليد العلـو في الحدود والرسـو معجم .ّّْ
ىػ(, اقق: أ. د زلمد إبراىيم عبادة, ُُٗبكر, جالؿ الدين السيوطي )ادلتوَب: 
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ىػ عدد األجزاء: ُِْْالقاىرة / مصر, الطبعة: األكذل,  -الناشر: مكتبة اآلداب 
ُ. 
ٍت الرازم, ت: , تأليف: أمحد بن فارس القزكيمعجم مقاييس اللغة .ّْْ

 -ىػ ُّٗٗالناشر: دار الفكر, عاـ:  ىػ, ٖتقيق: عبد السالـ زلمد ىاركف,ّٓٗ
 ـ.ُٕٗٗ

معرفة التذكرة ُب األحاديث ادلوضوعة ادلؤلف: أبو الفضل زلمد بن طاىر  .ّْٓ
ىػ(, َٕٓبن علي بن أمحد ادلقدسي الشيباين, ادلعركؼ بابن القيسراين )ادلتوَب: 

بَتكت,  -أمحد حيدر, الناشر: مؤسسة الكتب الثقافية اقق: الشيخ عماد الدين 
 .ُـ, عدد األجزاء: ُٖٓٗ -ىػ  َُْٔالطبعة: األكذل, 

, تأليف: أيب بكر أمحد بن احلسُت البيهقي, ت: معرفة السنن واآلثار .ّْٔ
القاىرة, -ىػ, ٖتقيق: د. عبد ادلعطي أمُت, طبعة دار الوفاء للطباعة كالنشرْٖٓ

 ـ.ُُٗٗ-ىػُُُْالطبعة: األكذل, عاـ: 
, تأليف: أبو عبد ا زلمد بن إسحاؽ بن مندة, ت: معرفة الصحابة .ّْٕ

ىػ, ٖتقيق: د. عامر حسن صربم, مطبوعات جامعة اإلمارات العربية ّٓٗ
 ىػ.ُِْٔعاـ:  ادلتحدة, الطبعة: األكذل,

ادلؤلف: أبو عبد ا احلاكم زلمد بن عبد ا بن  معرفة علـو الحديث .ّْٖ
بن نيعيم بن احلكم الضيب الطهماين النيسابورم ادلعركؼ بابن البيع  زلمد بن محدكيو

 -ىػ(, اقق: السيد معرم حسُت, الناشر: دار الكتب العلمية َْٓ)ادلتوَب: 
 .ُـ, عدد األجزاء: ُٕٕٗ -ىػ ُّٕٗبَتكت, الطبعة: الثانية, 

ادلؤلف: ناصر بن عبد السيد أىب ادلكاـر ابن  المغرب في ترتيب المعرب .ّْٗ
يطىرِّزًٌل )ادلتوَب: 

ىػ(, الناشر: دار َُٔعلى, أبو الفتح, برىاف الدين اخلوارزمي ادل
 .ُالكتاب العريب, الطبعة: بدكف طبعة كبدكف تاريخ, عدد األجزاء: 

ادلؤلف: عبد ا بن يوسف بن أمحد بن  مغني اللبيب عن كتب األعاريب .َّٓ
ىػ(, اقق: ُٕٔـ )ادلتوَب: عبد ا ابن يوسف, أبو زلمد, مجاؿ الدين, ابن ىشا
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دمشق, الطبعة:  -د. مازف ادلبارؾ / زلمد علي محد ا, الناشر: دار الفكر 
 .ُـ, عدد األجزاء: ُٖٓٗالسادسة, 

, تأليف: زلمد بن زلمد مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج .ُّٓ
عة: دار ىػ, صححو كاعتٌت بو: الشيخ علي عاشور, طبٕٕٗالشربيٍت اخلطيب, ت:

 بَتكت. -إحياء الًتاث العريب
تأليف: موفق الدين أبو زلمد عبد ا بن أمحد بن زلمد بن قدامة  المغني، .ِّٓ

ىػ, ٖتقيق: د. عبد ا بن عبد اسن الًتكي, د. عبد َِٔادلقدسي احلنبلي, ت: 
الرياض, الطبعة: األكذل, عاـ:  -الفتاح زلد احللو, طبعة: دار عادل الكتب

 ـ.ُٗٗٗ-ىػُُْٗ
ادلؤلف: عىلي زلمد زلمد  المغوؿ ]التتار[ بين االنتشار واالنكسار .ّّٓ

, ََِٗ -ىػ  َُّْالصَّالَّيب, الناشر: األندلس اجلديدة, مصر, الطبعة: األكذل, 
 .ُعدد األجزاء: 

ادلؤلف: زلمد بن أمحد بن يوسف, أبو عبد ا, الكاتب  مفاتيح العلـو .ّْٓ
ػ(, اقق: إبراىيم األبيارم, الناشر: دار الكتاب ىّٕٖالبلخي اخلوارزمي )ادلتوَب: 

 .ُالعريب, الطبعة: الثانية, عدد األجزاء: 
, طاش كربم زادة, الطبعة األكذل سنة مفتاح السعادة ومصباح السيادة .ّٓٓ

ىػ, دار الكتب العلمية ػ بَتكت, طبعة أخرل دار الكتب احلديثة, بالقاىرة َُْٓ
 ش اجلمهورية.

ادلؤلف: أبو القاسم زلمود بن عمرك بن  عرابالمفصل في صنعة اإل .ّٔٓ
ىػ(, اقق: د. علي بو ملحم, الناشر: ّٖٓأمحد, الزسلشرم جار ا )ادلتوَب: 

 .ُ, عدد األجزاء: ُّٗٗبَتكت, الطبعة: األكذل,  -مكتبة اذلالؿ 
ادلؤلف: أبو احلسن علي بن  مقاالت اإلسالميين واختالؼ المصلين .ّٕٓ

ادل بن إمساعيل بن عبد ا بن موسى بن أيب بردة بن أيب إمساعيل بن إسحاؽ بن س
ىػ(, عٌت بتصحيحو: ىلموت ريًت, الناشر: دار فرانز ِّْموسى األشعرم )ادلتوَب: 
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 .ُىػ عدد األجزاء:  ََُْشتايز, ٔتدينة فيسبادف )أدلانيا(, الطبعة: الثالثة, 
عبد الرمحن بن )مسائل التعليم(  ادلؤلف: عبد ا بن  المقدمة الحضرمية .ّٖٓ

ىػ(, اقق: ماجد ُٖٗأيب بكر بىافىضل احلٍىٍضرىمي السعدم ادلذحجي )ادلتوَب: 
 .ُ, األجزاء: ُُّْدمشق, الطبعة: الثانية,  -احلموم, الناشر: الدار ادلتحدة 

ادلؤلف: ابن ادللقن سراج الدين أبو حفص عمر  المقنع في علـو الحديث .ّٗٓ
ىػ(, اقق: عبد ا بن يوسف َْٖادلتوَب: بن علي بن أمحد الشافعي ادلصرم )

 .ِىػ, األجزاء: ُُّْاجلديع, الناشر: دار فواز للنشر السعودية, الطبعة: األكذل, 
ادلؤلف: أبو الفتح زلمد بن عبد الكرمي بن أىب بكر أمحد  الملل والنحل .َّٔ

 .ّىػ(, الناشر: مؤسسة احلليب, عدد األجزاء: ْٖٓالشهرستاين )ادلتوَب: 
زؽ ب األسد الغالبمناق .ُّٔ الكتائب كميرهر العجائب ليث بن غالب أمَت  شلي

ادلؤمنُت أيب احلسن علي بن أيب طالب رضي ا عنو ادلؤلف: مشس الدين أبو اخلَت 
ىػ(, اقق: طارؽ الطنطاكم, ّّٖابن اجلزرم, زلمد بن زلمد بن يوسف )ادلتوَب: 

 .ُدد األجزاء: ـ, عُْٗٗالناشر: مكتبة القرآف, الطبعة: األكذل 
ادلؤلف: زلمد عبد العريم الز ٍرقاين  مناىل العرفاف في علـو القرآف .ِّٔ

 الثالثةىػ(,  الناشر: مطبعة عيسى البايب احلليب كشركاه, الطبعة: ُّٕٔ)ادلتوَب: 
 .ِاألجزاء: 

, تأليف علي بن تاج منائح الكـر في أخبار مكة والبيت ووالة الحـر .ّّٔ
تور مجيل عبد ا زلمد ادلصرم, الناشر: جامعة أـ الدين السنجارم, ٖتقيق: دك

 ق.ُُْٗالقرل
ادلؤلف: أبو زلمد عبد احلميد بن محيد  المنتخب من مسند عبد بن حميد .ّْٔ

ىػ(, اقق: ِْٗبن نصر الكىٌسي كيقاؿ لو: الكىٌشي بالفتح كاإلعجاـ )ادلتوَب: 
 -مكتبة السنة صبحي البدرم السامرائي , زلمود زلمد خليل الصعيدم, الناشر: 

 . ُ, عدد األجزاء: ُٖٖٗ - َُْٖالقاىرة, الطبعة: األكذل, 
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ادلؤلف: أبو الوليد سليماف بن خلف بن سعد بن  المنتقى شرح الموطإ .ّٓٔ

ىػ(, الناشر: مطبعة ْْٕأيوب بن كارث التجييب القرطيب الباجي األندلسي )ادلتوَب: 
ىػ, )ٍب صورهتا دار الكتاب  ُِّّّتوار زلافرة مصر, الطبعة: األكذل,  -السعادة 

 .ٕالطبعة: الثانية, بدكف تاريخ(, عدد األجزاء:  -اإلسالمي, القاىرة 
ادلؤلف: مشس الدين أبو اخلَت ابن  منجد المقرئين ومرشد الطالبين .ّٔٔ

ىػ(,  الناشر: دار الكتب العلمية, ّّٖاجلزرم, زلمد بن زلمد بن يوسف )ادلتوَب: 
 .ُـ, عدد األجزاء: ُٗٗٗ-ىػ َُِْالطبعة: األكذل 

ق, ْٕٗادلؤلف أمحد بن حجر اذليتمي  المنح المكية في شرح الهمزية .ّٕٔ
 ق.ُِْٖٔتقيق جاسم, كمكرم, دار ادلنهاج  جده, الطبعة الثانية 

ادلؤلف: أبو حامد زلمد بن زلمد الغزارل  المنخوؿ من تعليقات األصوؿ .ّٖٔ
لدكتور زلمد حسن ىػ(, حققو كخرج نصو كعلق عليو: آَٓالطوسي )ادلتوَب: 

سورية,  -بَتكت لبناف, دار الفكر دمشق  -ىيتو, الناشر: دار الفكر ادلعاصر
 .ُـ, عدد األجزاء:  ُٖٗٗ -ىػ  ُُْٗالطبعة: الثالثة, 

ادلؤلف: تقي الدين  منهاج السنة النبوية في نقض كالـ الشيعة القدرية .ّٗٔ
 بن أيب القاسم بن زلمد أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالـ بن عبد ا

ىػ(, اقق: زلمد رشاد سادل, ِٖٕابن تيمية احلراين احلنبلي الدمشقي )ادلتوَب: 
ىػ  َُْٔالناشر: جامعة اإلماـ زلمد بن سعود اإلسالمية, الطبعة: األكذل, 

 .ٗاجمللدات: 
ُب الفقو ادلؤلف: أبو زكريا زليي الدين ػلِت  منهاج الطالبين وعمدة المفتين .َّٕ

ىػ(, اقق: عوض قاسم أمحد عوض, الناشر: دار ٕٔٔشرؼ النوكم )ادلتوَب:  بن
 .ُـ, عدد األجزاء: ََِٓىػ/ُِْٓالفكر, الطبعة: األكذل, 
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, تأليف شهاب الدين أمحد بن زلمد المنهج القويم بشرح مسائل التعليم .ُّٕ
ىػ, عٍت بو: قصي زلمد نورس احلالؽ, طبعة دار ْٕٗبن حجر اذليتمي, ت: 

 ـ.ََِٔ -ىػُِْٕجدة, الطبعة: األكذل,  -اجادلنه
ادلؤلف: يوسف بن تغرم بردم  المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي .ِّٕ

ىػ(, حققو ْٕٖبن عبد ا الراىرم احلنفي, أبو ااسن, مجاؿ الدين )ادلتوَب: 
ككضع حواشيو: دكتور زلمد زلمد أمُت, تقدمي: دكتور سعيد عبد الفتاح عاشور, 

 . ٕذليئة ادلصرية العامة للكتاب, عدد األجزاء: الناشر: ا
اإلماـ الشافعي ادلؤلف: أبو اسحاؽ إبراىيم بن علي بن  والمهذب في فق .ّّٕ

 .ّىػ(, الناشر: دار الكتب العلمية, عدد األجزاء: ْٕٔيوسف الشَتازم )ادلتوَب: 
, تأليف: مجاؿ عبد الرحيم المهمات في شرح الروضة والرافعي .ّْٕ

ىػ, اعتٌت بو: أبو الفيصل أمحد الدمياطي, طبعة: دار ابن ّٕٕاألسنوم, ت: 
 ـ.ََِٗ -ىػَُّْبَتكت, الطبعة: األكذل, عاـ:  -حـز

ادلؤلف: أمحد بن علي بن عبد  المواعظ واالعتبار بذكر الخطط واآلثار .ّٕٓ
ىػ(, الناشر: ْٖٓالقادر, أبو العباس احلسيٍت العبيدم, تقي الدين ادلقريزم )ادلتوَب: 

 . ْىػ, عدد األجزاء:  ُُْٖالعلمية, بَتكت, الطبعة: األكذل,  دار الكتب
ىػ, ٖتقيق: سليم ُٕٗ, تأليف: مالك بن أنس األصبحي, ت: الموطأ .ّٕٔ

 .ىػُِْْيب, الطبعة: األكذل, عاـ: د -عبيد اذلالرل, طبعة: مكتبة الفرقاف
, تأليف: أبو عبد ا زلمد بن أمحد ميزاف االعتداؿ في نقد الرجاؿ .ّٕٕ

بَتكت,  -ىػ, ٖتقيق: علي زلمد البجاكم, الناشر: دار ادلعرفةْٖٕت:  الذىيب,
 ـ.ُّٔٗ -ىػُِّٖالطبعة: األكذل عاـ: 

ادلؤلف: احلافظ بن حجر  نتائج األفكار في تخريج أحاديث األذكار .ّٖٕ
 -ق, ٖتقيق: محدم عبد احلميد السلفي, دار ابن كثَت, دمشق ِٖٓالعسقالين 

 بَتكت.
ادلؤلف: كماؿ الدين, زلمد بن موسى  منهاجالنجم الوىاج في شرح ال .ّٕٗ
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ىػ(, الناشر: دار َٖٖبن عيسى بن علي الدًَّمَتم أبو البقاء الشافعي )ادلتوَب: 
ـ, ََِْ -ىػ ُِْٓادلنهاج )جدة(, اقق: جلنة علمية, الطبعة: األكذل, 

 .َُاألجزاء: 
ادلؤلف: يوسف بن تغرم بردم  النجـو الزاىرة في ملوؾ مصر والقاىرة .َّٖ

ىػ(, الناشر: ْٕٖبن عبد ا الراىرم احلنفي, أبو ااسن, مجاؿ الدين )ادلتوَب: 
 .ُٔكزارة الثقافة كاإلرشاد القومي, دار الكتب, مصر, عدد األجزاء: 

ادلؤلف: أبو الفضل أمحد بن علي بن  نخبة الفكر في مصطلح أىل األثر .ُّٖ
 -قق: عصاـ الصبابطي ىػ(, آِٖزلمد بن أمحد بن حجر العسقالين )ادلتوَب: 

 -ىػ  ُُْٖالقاىرة, الطبعة: اخلامسة,  -عماد السيد, الناشر: دار احلديث 
 .ُـ, عدد األجزاء:  ُٕٗٗ

ادلؤلف: زلمد بن يزيد ادلربد, أبو العباس )ادلتوَب:  نسب عدناف وقحطاف .ِّٖ
ىػ(, اقق: عبد العزيز ادليمٌٌت الراجكوتٌى, الناشر: مطبعة جلنة التأليف ِٖٓ

 .ُـ, عدد األجزاء:  ُّٔٗ -ىػ  ُّْٓاذلند, عاـ النشر:  -كالًتمجة كالنشر 
ادلؤلف : مشس الدين أبو اخلَت ابن اجلزرم,  النشر في القراءات العشر .ّّٖ

ىػ(, اقق : علي زلمد الضباع )ادلتوَب  ّّٖزلمد بن زلمد بن يوسف )ادلتوَب : 
 . ِجزاء : األ ,ىػ(, الناشر : ادلطبعة التجارية الكربل َُّٖ

, تأليف: مجاؿ الدين عبد ا بن يوسف نصب الراية ألحاديث الهداية .ّْٖ
بَتكت, الطبعة:  -ىػ, اعتٌت بو: زلمد عوامو, مؤسسة الريافِٕٔالزيلعي, ت: 
 ـ.ُٕٗٗ-ىػُُْٖاألكذل, عاـ: 

, تأليف: عبد الرمحن بن أيب بكر نظم العقياف في أعياف األعياف .ّٖٓ
 بَتكت. -فيليب حيت, الناشر: ا دلكتبة العلمية  ىػ, ٖتقيق:ُُٗالسيوطي, ت: 

ادلؤلف: زلمد بن  النَّْظُم الُمْستَػْعَذُب ِفي تْفِسير غريِب أْلَفاِظ المَهّذبِ  .ّٖٔ
أمحد بن زلمد بن سليماف بن بطاؿ الركيب, أبو عبد ا, ادلعركؼ ببطاؿ )ادلتوَب: 

, الناشر: ادلكتبة ىػ(, دراسة كٖتقيق كتعليق: د. مصطفى عبد احلفيظ سىادلً ّّٔ
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(, عدد ِـ )جزء  ُُٗٗ(, ُـ )جزء  ُٖٖٗالتجارية, مكة ادلكرمة, عاـ النشر: 
 . ِاألجزاء: 

 
, تأليف: أبو بكر بن زلمد السيفي,  نفائس الدرر في ترجمة ابن حجر .ّٕٖ

, ِّٗٔٔتامعة ادللك سعود بالرياض, برقم:  -ق(, سلطوطّٕٗكاف حيان قبل )
 الناسخ: عبدا السنكرم.

ادلؤلف: زلمد بن عمر نوكم اجلاكم  هاية الزين في إرشاد المبتدئينن .ّٖٖ
بَتكت,  -ىػ(, الناشر: دار الفكر ُُّٔالبنتٍت إقليما, التنارم بلدا )ادلتوَب: 

 . ُالطبعة: األكذل, عدد األجزاء: 
ادلؤلف: عبد الرحيم بن احلسن بن علي  نهاية السوؿ شرح منهاج الوصوؿ .ّٖٗ

ىػ(, الناشر: دار الكتب ِٕٕزلمد, مجاؿ الدين )ادلتوَب: اإلسنوم الشافعٌي, أبو 
 . ُـ, عدد األجزاء: ُٗٗٗ -ىػَُِْلبناف, الطبعة: األكذل -بَتكت-العلمية 

, تأليف: عبد ادللك بن عبد ا بن نهاية المطلب في دراية المذىب .َّٗ
ىػ, ٖتقيق: أ. د. عبد العريم زلمد الديب, إصدارات: ْٖٕيوسف اجلويٍت, ت: 

 .ىػُِْٖطر, الطبعة: األكذل, عاـ: ق -رة األكقاؼ كالشؤكف اإلسالميةكزا
ادلؤلف: زلي الدين عبد القادر بن  النور السافر عن أخبار القرف العاشر .ُّٗ

 -ىػ(, الناشر: دار الكتب العلمية َُّٖشيخ بن عبد ا العىٍيدىريكس )ادلتوَب: 
 . ُ, عدد األجزاء: َُْٓبَتكت, الطبعة: األكذل, 

, زلمد بن علي الشوكاين , نشر كتوزيع األوطار شرح منتقى األخبار نيل .ِّٗ
 رئاسة إدارات البحوث العلمية كاإلفتاء بادلملكة العربية السعودية.

لتكملة إٖتاؼ الورل البن فهد, جار ا بن  نيل المنى بذيل بلوغ القرى .ّّٗ
عاـ  -لفرقاف لندف: مؤسسة ا -ٖتقيق زلمد احلبيب اذليلة  -الطبعة األكذل  -العز 

 ـ .َََِىػ / َُِْ
ادلؤلف: عبد الرحيم بن احلسن بن علي  الهداية إلى أوىاـ الكفاية  .ّْٗ



 

 

 
 

 666 تيمي                                                                                                           افهاار اإلمداد شرح اإلرشاد البن حجر اهل

ىػ(, اقق: رلدم زلمد ِٕٕاإلسنوم الشافعٌي, أبو زلمد, مجاؿ الدين )ادلتوَب: 
, الناشر: دار الكتب العلمي, مطبوع ٓتا٘تة )كفاية النبيو( البن الرفعة,  سركر باسلـو

 .ُـ, عدد األجزاء: ََِٗ: سنة النشر
, تأليف: إمساعيل بن ىدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين .ّٓٗ

ىػ, طبعة ككالة ادلعارؼ ُّٗٗزلمد أمُت بن أمَت سليم البايب البغدادم, ت: 
 ـ.ُُٓٗاسطنبوؿ, عاـ:  -احللبية

ىػ, ْٕٔ, تأليف: صالح الدين خليل الصفدم, ت: الوافي بالوفيات .ّٔٗ
بَتكت, عاـ:  -د األرناؤكط, كتركي مصطفى, طبعة: دار إحياء الًتاثٖتقيق: أمح

 ـ.َََِ --ىػَُِْ
: تأليف أبو حامد زلمد بن زلمد الغزارل, ت: الوسيط في المذىب .ّٕٗ

ىػ, كمعو التنقيح للنوكم, ٖتقيق: أمحد زلمود إبراىيم, طبعة: دار السالـ, َٓٓ
 ـ.ُٕٗٗ -ىػُُْٕاألكذل, عاـ:  مصر, الطبعة:

ادلؤلف: أبو العباس مشس الدين أمحد  األعياف وأنباء أبناء الزمافوفيات  .ّٖٗ
ىػ(, ُٖٔبن زلمد بن إبراىيم بن أيب بكر ابن خلكاف الربمكي اإلربلي )ادلتوَب: 

 بَتكت. -اقق: إحساف عباس, الناشر: دار صادر 
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 الموضوعات  :فهرس
 الصفحات الموضوعات

 ِ المقدمة:
 ْ أسباب اختياره

 ٓ الدراسات السابقة
 ٔ خطة البحث

 ٗ منهج التحقيق
 ُُ الشكر والتقدير

 ُِ القسم األوؿ : الدراسة
ودراسة ، بن المقرئاالفصل األوؿ : دراسة حياة اإلماـ شرؼ الدين 

 كتاب إرشاد الغاوي في مسالك الحاوي
ُّ 

بن االتعريف بمؤلف المتن اإلماـ شرؼ الدين : المبحث األوؿ
 المقرئ

ُّ 

 ُْ امسو كنسبو كمولده ككفاتو . المطلب األوؿ:
 ُٕ و للعلم .نشأتو كطلب المطلب الثاني :
 ُٖ : شيوخو . المطلب الثالث
 َِ  تالميذه . : المطلب الرابع

 ِِ : عقيدتو كمذىبو الفقهي . المطلب الخامس
 ِْ : مكانتو العلمية كثناء العلماء عليو .المطلب السادس

 ِٔ : آثاره العلمية . بعالمطلب السا
 ِٖ ،نبذة عن كتاب إرشاد الغاوي في مسالك الحاوي :الثاني المبحث

 ِٗ : أعلية الكتاب المطلب األوؿ
 َّ : مكانتو عند العلماء كعند أىل ادلذىب المطلب الثاني
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 الصفحات الموضوعات
 ِّ : منهج ادلؤلف ُب الكتاب المطلب الثالث
 ّّ يف بأىم شركح اإلرشاد : التعر  المطلب الرابع

 ّٕ : مصادر ادلؤلف ُب الكتاب المطلب الخامس
 ّٖ .: نبذة عن احلاكم كمؤلفو كشركحو المطلب السادس

اإلمداد بشرح  العالمة ابن حجر الهيتمي وكتابو:  ي:الفصل الثان
 .اإلرشاد

ْْ 

 ْْ ، ترجمة الشارح ابن حجر الهيتمي المبحث األوؿ :
 ْٓ امسو كنسبو كمولده . :المطلب األوؿ
 ْٖ : نشأتو . المطلب الثاني
 َٓ : شيوخو . المطلب الثالث
 ّٓ تالميذه . : المطلب الرابع

 ٔٓ : عقيدتو كمذىبو الفقهي . المطلب الخامس
 َٔ : مكانتو العلمية كثناء العلماء عليو .المطلب السادس
 ِٔ : آثاره العلمية . المطلب السابع

 ٓٔ : كفاتو . نالمطلب الثام
 ٔٔ تاب اإلمداد بشرح اإلرشادكالمبحث الثاني : التعريف ب

 ٕٔ : ٖتقيق اسم الكتاب كتوثيق نسبتو إذل مؤلفو . المطلب األوؿ
 َٕ منهج ادلؤلف ُب الكتاب : المطلب الثاني
 ّٕ أعلية الكتاب العلمية كمكانتو بُت شركح اإلرشاد : المطلب الثالث
 ْٕ موارد الكتاب كمصطلحاتو. : المطلب الرابع

 كصف النسخ اخلطية مع إرفاؽ ظلاذج منها: المطلب الخامس
 

ْٖ 
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 الصفحات الموضوعات
 ٗٗ التحقيق: الثاني القسم

 ٓٓٔ فصل في األذاف واإلقامة
 ََُ يف األذاف لغة كشرعار تع

 َُُ األذاف الذم  يسن لغَت الصالة
 َُِ حكم األذاف

 َُّ فحكم قتاؿ من ترؾ األذا
 َُّ األذاف للمنفرد

 َُٓ حكم األذاف للمرأة
 َُٕ حكم األذاف لغَت اخلمس كاجلنازة كادلنذكرة

 َُٕ حكم األذاف للصالة ادلقضية
 َُُ شركط صحة األذاف

 َُُ اشًتاط الوقت لألذاف
 َُُ حكم األذاف دلن صلى

 ُُُ حكم اشًتاط الوقت ألذاف الصبح كاجلمعة
 ُُِ وب لألذاف شركط ادلؤذف ادلنص

 ُُّ شركط صحة األذاف
 ُُّ اشًتاط ذكورية ادلؤذف 

 ُُْ حكم األذاف من غَت ادلسلم
 ُُٓ حكم أذاف الصيب

 ُُٔ اشًتاط رفع الصوت باألذاف 
 ُُٔ حكم رفع الصوت بادلسجد الذم اقيمت فيو الصالة

 ُُٕ صفة األذاف 
 ُُٕ حكم الًتتيب بُت كلمات األذاف 
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 الصفحات الموضوعات
 ُُٖ حكم الفصل بُت كلمات األذاف بنحو نـو أك إغماء أك جنوف 

 ُُٖ حكم اشًتاط النية لألذاف 
 ُُٖ حكم البناء على أذاف الغَت 

 ُُٗ حكم أذاف الفاسق 
 ُُٗ حكم أذاف ادث 
 ُُٗ حكم أذاف اجلنب 

 ُُِ حكم أخذ األجرة على األذاف كاإلقامة 
 ُِِ ف صيتا حسن الصوت من صفات ادلؤذف أف يو 

 ُِْ حكم ٘تطيط األذاف 
 ُِٓ حكم ترجيع األذاف 

 ُِٔ حكم أذاف القاعد كادلضطجع كالراكب 
 ُِٕ األذاف ُب ادلنارة 

 ُِٕ حكم كضع االصبع بصماخ األذف 
 ُِٖ حكم استقباؿ القبلة ُب األذاف 

 ُِٖ حكم االلتفات باألذاف ك اإلقامة 
 َُّ بعد االذاف  حكم التصلية كالدعاء

 ُِّ حكم التصلية كالدعاء لغَت ادلؤذف 
 ُِّ الدعاء بعد أذاف ادلغرب 

 ُّّ من يقدـ ُب االذاف 
 ُّْ حكم التثويب لصالة الصبح 

 ُّْ حكم التثويب لغَت الصبح 
 ُّٓ حكم قوؿ أال صلوا ُب رحالكم ُب الليلة ادلطَتة كادلرلمة 

 ُّٔ حكم قوؿ حي على خَت العمل 



 

 

 
 

 662 تيمي                                                                                                           افهاار اإلمداد شرح اإلرشاد البن حجر اهل

 الصفحات الموضوعات
 ُّٔ يسن للصبح أذاناف 

 ُّٔ كقت أذاف الصبح األكؿ 
 ُّٕ ىل غلزم األذاف األكؿ ُب الصبح عن الثاين 

 ُّٖ حكم إجابة ادلؤذف 
 ُّٖ لو مسع بعض األذاف ىل غليب ُب اجلميع 

 َُْ حكم إجابو ادلؤذف للطائف كالقارئ
 َُْ حكم الكالـ حاؿ التأذين 

 َُْ بو الزيادة إذا ثنا ادلقيم حكم إجا
 ُُْ لو ترتب ادلؤذنوف أجاب الكل 

 ُِْ حكم إجابة ادلؤذف للمصلي كمن ُب حكمو 
 ُّْ إجابة ادلؤذف إذا شرع اخلطيب باخلطبة 

 ُْْ ماذا يقوؿ ادلؤذف عند احليعلتُت كالتثويب 
 ُْٔ ماذا يقوؿ السامع عند كلميت اإلقامة 

 ُْٕ اإلقامة التفضيل بُت األذاف ك 
 َُٓ ىل أذف الرسوؿ صلى ا عليو كسلم 
 ُِٓ ىل يسن اجلمع بُت األذاف كاإلمامة 

 ُّٓ حكم اإلقامة 
 ُّٓ صفة اإلقامة 

 ُْٓ تعدد ادلؤذنُت ُب ادلسجد الواحد 
 ُٓٓ حكم اإلقامة من غَت ادلؤذف 

 ُٔٓ حكم الزيادة على مقيم كاحد 
 ُٔٓ بنرر ادلؤذف اإلقامة بنرر اإلماـ كاألذاف

 ُٕٓ صفة النداء للنافلة كعيد كتراكيح 



 

 

 
 

 666 تيمي                                                                                                           افهاار اإلمداد شرح اإلرشاد البن حجر اهل

 الصفحات الموضوعات
 ُٖٓ حكم اإلقامة للمحدث 

 َُٔ لو زاد ادلقيم أك ادلؤذف ذكرا أجنبيا 
 ُُٔ حكم تلحُت االذاف 

 ُُٔ حكم اخلركج من ادلسجد بعد األذاف 
 ُُٔ حكم األذاف بغَت العربية 

 6ٕٔ فصل في االستقباؿ 
 ُّٔ ٖتويل القبلة من بيت ادلقدس إذل مكة 

 ُّٔ حكم استقباؿ القبلة ُب الصالة 
 ُْٔ حكم استقباؿ جهة الكعبة فقط 

 ُٓٔ التوجو اذل عرصة البيت عند اهندامو كالعياذ با 
 ُٔٔ حكم التوجو اذل الكعبة ببعض البدف 
 ُٗٔ حكم استقباؿ القبلة ُب شده اخلوؼ 

 ُٗٔ بلة ُب حق من دل يقدر على ذلكحكم استقباؿ الق 
 َُٕ ىل العربة ُب استقباؿ القبلة البدف أك الوجو 

 ُِٕ التوجو اذل القبلة ٔتعاينة أك ٔتس لألعمى 
 ُِٕ ىل يعتمد األعمى ادلس أك اخلرب 

 ُّٕ ىل يشًتط لألعمى ادلس إذا عرؼ الكعبة أك القبلة بأمارات غَته 
 ُْٕ  الكعبة حائل االستقباؿ دلن حاؿ بينو كبُت

 ُٕٓ التوجو اذل الشاخص من البيت كعتبتو: 
 ُٕٔ مقدار الشاخص من البيت 

 ُٕٕ حكم الصالة ُب الكعبة 
 ُٖٕ أيهما أفضل الصالة داخل الكعبة أك خارجها 

 ُٖٕ من دل يقرب من البيت أكحاؿ بينو كبينو حائل أخذ ٓترب عدؿ 



 

 

 
 

 666 تيمي                                                                                                           افهاار اإلمداد شرح اإلرشاد البن حجر اهل

 الصفحات الموضوعات
 ُُٖ د عند انعداـ ادلخرب عن علم عن االجتهاد ىل غلزم التقلي

 ُُٖ ٔتاذا ٖتصل القدرة على االجتهاد 
 ُّٖ حكم تعلم أدلة القبلة 
 ُّ ىل غلتهد لكل فرض 

 ُْٖ حكم االجتهاد ٔتحراب الرسوؿ صلى ا عليو كسلم 
 ُٖٓ حكم االجتهاد ُب زلاريب ادلسلمُت ادلوثوقة 

 ُٖٔ ة خربة حكم االجتهاد ُب زلاريب قري
 ُٖٔ حكم االجتهاد ُب ااريب ادلطعوف فيها ؾ قبلة جامع طولوف

 ُٖٗ من عجز عن تعلم أدلة القبلة قلد 
 َُٗ إذا اختلف رلتهداف قلد األكثق األعلم عنده 

 ُُٗ حكم التوجو للقبلة ُب السفر كعلى الدابة 
 ُْٗ حكم التوجو للقبلة ُب التحـر على الدابة

 ُٔٗ اؿ القبلة ُب السفر حاؿ الركوع كالسجودحكم استقب
 ُٕٗ حكم استقباؿ القبلة حاؿ العدكؿ عن صوب سفره

 ُٗٗ بطالف الصالة للماشي بوطئو النجاسة
 ٕٓٔ فصل في صفة الصالة

 َُِ عدد اركاف الصالة
 ُِِ الركن األكؿ من أركاف الصالة: النية

 ُِْ النية لتحية ادلسجد
 َِِ كاف الصالة: تكبَتة االحراـالركن الثاين من ار 

 ِِٖ حكم تعلم التكبَت كالفاٖتة كالتشهد
 ِِٗ الركن الثالث من اركاف الصالة: القياـ
 ُِْ الركن الرابع من اركاف الصالة: الفاٖتة



 

 

 
 

 666 تيمي                                                                                                           افهاار اإلمداد شرح اإلرشاد البن حجر اهل

 الصفحات الموضوعات
 ُِٔ الركن اخلامس من اركاف الصالة: الركوع

 ِّٔ الركن السادس من اركاف الصالة: االعتداؿ
 ِّٔ الركن السابع من اركاف الصالة: السجود مرتُت

 ِٗٔ الركن الثامن من اركاف الصالة: اجللوس بُت السجدتُت
 ِٗٔ الركن التاسع من اركاف الصالة: الطمأنينة

 ِِٕ الركن العاشر من اركاف الصالة: التشهد األخَت
 ِٕٓ الركن احلادم عشر من اركاف الصالة: القعود

 ِٕٓ ثاين عشر من اركاف الصالة: الصالة على النيبالركن ال
 ِّٖ الركن الثالث عشر من اركاف الصالة: السالـ
 ِْٖ الركن الرابع عشر من اركاف الصالة: الًتتيب

 ِّٗ من سنن الصالة رفع اليدين ُب التكبَت 
 ِٔٗ حكم رفع اليدين للركوع كاالعتداؿ منو

 ِٕٗ األكؿرفع اليدين مع القياـ من التشهد 
 ِٕٗ كضع اليدين ٖتت الصدر

 ََّ موضع النرر ُب الصالة
 َُّ حكم االستفتاح كصيغتو

 َّّ حكم االستعاذة
 َّْ حكم التأمُت عند الفراغ من الفاٖتة

 َّٔ حكم التأمُت دلأمـو
 َّٕ حكم قراءة سورة بعد الفاٖتة
 َّٗ ما يسن من سور ُب الصالة

 ُِّ جلمعةما يسن من السور ُب صبح ا
 ُّّ حكم قراءة السورة للمأمـو إف مسع إمامو



 

 

 
 

 656 تيمي                                                                                                           افهاار اإلمداد شرح اإلرشاد البن حجر اهل

 الصفحات الموضوعات
 ُّٓ حكم اجلهر لإلماـ كادلنفرد

 ُّٓ حكم اجلهر بالقراءة ُب العيدين كاخلسوؼ كاالستسقاء
 ُّٕ حكم تكبَت االنتقاؿ بُت االركاف

 ُّٖ ىيئة الركوع
 ُّٖ حكم تفريج أصابع الكف اآلخذ للركبة

 ُّٗ الرهر كالعنق حكم مد
 َِّ حكم التخوية ُب الركوع كالسجود

 َِّ حكم القنوت ُب الصبح كما يقاؿ فيو
 ِّٔ حكم مسح الوجو بعد القنوت

 ِّٕ حكم القنوت ُب كتر رمضاف
 ِّٗ القنوت للنازلة

 ُّّ كضع الركبة قبل اليد ُب السجود
 ِّّ صفة كضع اليدين ُب السجود

 ّّٓ حكم جلسة االسًتاحة
 ّّٖ  حكم التشهد األكؿ كالصالة على النيب 

 ّّٗ ُب التشهد األخَت حكم الصالة على آؿ الرسوؿ
 ّْْ حكم االقعاء

 ّْٓ حكم التورؾ ُب التشهد األخَت
 ّْٕ حكم كضع اليد على الفخذ كصفتو

 ّْٕ صفة عقد اليد اليمٌت ُب التشهد
 َّٓ حكم السالـ الثاين

 ُّٓ الـحكم االلتفات ُب الس
 



 

 

 
 

 656 تيمي                                                                                                           افهاار اإلمداد شرح اإلرشاد البن حجر اهل

 الصفحات الموضوعات
 ّّٓ بعض األذكار الواردة ُب الصالة

 ّٕٓ األذكار بعد السالـ
 ِّٔ  فصل في مبطالت الصالة

 ِّٔ تعريف الشرط اصطالحا
 ِّٔ شركط الصالة مخسة

 ّّ بطالف الصالة باحلدث      
 ّْٔ بطالف الصالة باخلبث

 ّٔٔ حكم الصالة على بساط ُب طرفو خبث
 ّٔٔ طل الصالة ْتمل من بو خبثتب

 ّٗٔ حكم دـ الربغوث كالبثرة
 ُّٕ دـ الدملة أثر الفصد

 ِّٕ حكم قليل النجاسة كالدـ كالفتح
 ّٕٔ حكم نزع اجلبَتة إف كانت بعرم آدمي

 ّٖٕ بطالف الصالة بانكشاؼ العورة
 ّٕٗ العورة اليت غلب سًتىا ُب الصالة 

 ّٕٗ لوةالعورة اليت غلب سًتىا ُب اخل
 ُّٖ عورة ادلرأة احلرة

 ِّٖ عورة احلرة ُب اخللوة
 ّْٖ حكم السًت بغَت ادلعتاد كادلاء ككدر الطُت

 ّٕٖ حكم السًت باحلرير
 ّٖٖ موانع الصالة 

 ّٖٖ حكم الكالـ ُب الصالة 
 ّٓٗ حكم اشارة االخرس ُب الصالة



 

 

 
 

 656 تيمي                                                                                                           افهاار اإلمداد شرح اإلرشاد البن حجر اهل

 الصفحات الموضوعات
 ََْ طالف الصالة بالفعل الكثَت

 َْٓ لسًتة ُب الصالةا
 َْٖ حكم دفع ادلار دلن صلى إذل سًتة

 ُِْ األكل ُب الصالة
 ُّْ زيادة ركن فعلي ُب الصالة

 ُْٕ حكم إطالة االعتداؿ أك اجللوس بُت السجدتُت
 ُْٖ الشك ُب النية

 َِْ تبطل الصالة برن فرض بعينو نفال 
 ُِْ بطالف الصالة بنية قطعها

 ِّْ ة القصر للمقيمبطالف الصالة بني
 6ٕ6 فصل في السجدات التي من صلب الصالة

 ِْٔ حكم سجود السهو
 ِْٖ ُب التشهد االخَت حكم سجود السهو لًتؾ الصالة على النيب

 ِْٗ حكم السجود لًتؾ القنوت
 ّْٓ سجود السهو سجدتاف

 ّْٓ زلل سجدٌب السهو
 ّْٕ حكم تكرار سجود السهو إف تكرر السهو

 َْْ صلى ثالثا أـ اربعا بٌت على األقل لو شك
 ُْْ الشك ُب الركن بعد السالـ

 َْٓ الركوع ال غلزم عن سجود التالكة 
 َْٓ األصل ُب مشركعية سجود السهو

 َْٓ صفة سجود التالكة
 ِْٓ عدد سجدات التالكة



 

 

 
 

 656 تيمي                                                                                                           افهاار اإلمداد شرح اإلرشاد البن حجر اهل

 الصفحات الموضوعات
 ْْٓ ىل سجدة )ص( من سجدات التالكة

 ْٓٓ قارم كالسامعحكم سجود التالكة لل
 ْٔٓ حكم سجود التالكة لألصم

 ْٗٓ حكم سجود التالكة للخطيب
 ْٗٓ حكم سجود التالكة ُب صالة اجلنازة

 ُْٔ حكم اعادة السجود للتالكة لتكرر سببو
 ِْٔ حكم سجدة الشكر كصفتها

 ْٔٔ حكم سجود الشكر لرؤية الفاسق
 ْٕٔ حكم سجود الشكر لرؤية مبتلى كصفتو

 ْٗٔ التقرب إذل ا بسجدة فردة من غَت سببحكم 
 67ٔ النفل فصل في صالة

 ُْٕ النفل لغة, كشرعا
 ُْٕ الصالة أفضل عبادات البدف

 ُْٕ حكم االشتغاؿ بالعلم كحفظ القرآف
 ِْٕ  أفضل نفل ما شرع مجاعة

 ْٕٓ أقل الوتر كأكثره
 ْٕٔ كقت الوتر

 ْٕٔ كقت الًتاكيح
 ْٖٕ يتوحكم اعادة الوتر بن

 ْٖٕ صفة الوتر
 ُْٖ السنن الركاتب

 ّْٖ عدد ركعات صالة الًتاكيح لغَت أىل ادلدينة
 ْٕٖ عدد ركعات صالة الًتاكيح ألىل ادلدينة



 

 

 
 

 656 تيمي                                                                                                           افهاار اإلمداد شرح اإلرشاد البن حجر اهل

 الصفحات الموضوعات
 ْٖٖ صالة الضحى

 َْٗ كقت صالة الضحى
 ُْٗ ركعتا الطواؼ

 ّْٗ ٖتية ادلسجد للخطيب
 ْْٗ صالةحكم ٖتية ادلسجد أذا أقيمت ال

 ْٖٗ زيادة ركعتُت قبل الرهر كأربع قبل العصر
 ْٗٗ ما يندب من صالة التطوع غَت الركاتب

 َُٓ صالة التسابيح 
 َْٓ صالة الرغائب

 َٓٓ حكم قضاء فائتة النوافل
 َٗٓ صفة النافلة ليال أك هنارا

 ُِٓ النفل ادلطلق ليال أفضل منو هنارا
 4ٔ6 فصل في صالة الجماعة

 ُٔٓ م صالة اجلماعةحك
 ُٕٓ حكم صالة اجلماعة للمقضية, كادلنذكرة, كاجلنازة, كالنوافل 

 ُٗٓ حكم صالة اجلماعة للرقيق, كالعراة إف كانوا عميا
 َِٓ حصوؿ اجلماعة بإماـ كمأمـو
 ُِٓ حكم اجلماعة بعد اجلماعة
 ِِٓ حكم إعادة صالة اجلمعة

 ِِٓ حكم اعادة صالة اجلمعة ظهرا
 ِّٓ اجلماعة للنساء حكم

 ِْٓ حكم اجلماعة للًتاكيح
 ِْٓ حكم اجلماعة للنافلة كاجلنازة كالعيد...



 

 

 
 

 655 تيمي                                                                                                           افهاار اإلمداد شرح اإلرشاد البن حجر اهل

 الصفحات الموضوعات
 ِٓٓ حكم اجلماعة لألمرد

 ِٔٓ حكم حضور ادلسجد لذات اذليئة, كللعجوز الشوىاء
 ِٕٓ التفضيل بُت قليل اجلماعة ككثَتىا 

 ِٖٓ فضل الصالة ُب ادلساجد الثالثة
 ِٗٓ حكم إمامة ادلبتدع
 ّّٓ ٔتاذا تدرؾ اجلماعة
 ّٔٓ تدرؾ اجلمعة بركعة

 ّٔٓ تدرؾ تكبَتة االحراـ بشهود كاتباع
 ّٗٓ حكم انترار الداخل للصالة

 ّٗٓ حكم التمييز بُت الداخلُت للصالة
 ِْٓ حكم ٗتفيف القراءة كاألذكار

 ّْٓ اعذار التخلف عن صالة اجلماعة
 ْْٓ صالة اجلماعة بال عذر حكم التخلف عن

 ٔٓٓ صفات األئمة ادلستحقة
 ٔٓٓ أحكاـ القدكة )االقتداء(

 ٖٔٓ شركط القدكة
 َٕٔ ٔتاذا تدرؾ ركعة ادلسبوؽ

 ُُٔ ٔتاذا يدرؾ ادلسبوؽ الركعة ُب الكسوؼ
 ُٖٔ صفات األئمة ادلستحبة

 ُّٔ مكاف قياـ ادلأمـو إف كاف لوحده
 ِّٔ ماـموقف األنثى كاخلنثى من اإل

 ّٓٔ موقف إمامة النساء
 ّٔٔ موقف اإلماـ ٔتكة



 

 

 
 

 652 تيمي                                                                                                           افهاار اإلمداد شرح اإلرشاد البن حجر اهل

 الصفحات الموضوعات
 ّٗٔ حكم إمامة الفاسق

 ّْٔ حكم االنفراد عن الصف
 ُٓٔ فرع ُب أفضل اجلماعة

 ّٓٔ مرتبة حسب كركدىا ُب ادلصحف الشريف. :اآليات القرآنية :فهرس
 ٓٓٔ األحاديث مرتبة حسب احلركؼ اذلجائية. :فهرس
 ٓٔٔ اآلثار مرتبة حسب احلركؼ اذلجائية. :فهرس
 ٖٔٔ األعالـ. :فهرس
 ٕٕٔ ادلصطلحات. :فهرس
 ٖٓٔ األماكن كالبلداف. :فهرس
 ٕٖٔ ادلصادر كادلراجع . :فهرس
 ِْٕ ادلوضوعات . :فهرس
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